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Ni la corona de la saviesa,
ni el ceptre del poder,
ni el tron de l'experiència,
plegats, 
igualen una mirada innocent.
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La mort de Guifré Pilós

Sumari:

S'analitza  en  detall  la  versió 
actualment acceptada de la datació i les 
circumstàncies  de  la  mort  de  Guifré 
Pilós. Se'n descriuen les mancances, es 
profunditza  l'anàlisi  observant  les 
circumstàncies  particulars  del  moment 
històric (transició entre el rei Odó i 
Carles III el Simple) i se'n planteja una 
versió  alternativa.  De  l'anàlisi  es 
desprèn  que  la  reconstrucció  dels  fets 
amb un Pilós viu més enllà del decés del 
rei Odó és la que millor s'ajusta a les 
evidències conegudes del període.

La versió actual

Gènesi:

La  gènesi  de  la  versió  actual  de  quines  van  ser  les 
circumstàncies de la mort de Guifré Pilós, l'explica Rovira i 
Virgili  en  la  seva  magnífica  obra  Historia  Nacional  de 
Catalunya211.  Durant  la  primera  meitat  del  segle  XIX, 
Pròsper de Bofarull,  ja apuntà que la mort del Pilós hagué 
de succeir entre el 21 d'agost del 897 i la fi de l'any 898212. 
Les proves documentals  en las que es basava eren per 
una banda una donació a Ripoll que ell datava d'aquest 21 

211 (Rovira:1922 202-207) 
212 (Bofarull:1836 37)
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La mort de Guifré Pilós

d'agost  del  897  on  apareixia  Guifré  amb  la  seva  dona 
Guinedildis, i per l'altra, una nota de còpia d'un precepte de 
Carles el Calb de l'any 844 en el  Libri Antiquitatum de la 
catedral de Barcelona del segle XII:

«Hoc   est   exemplar   precepti   translatum   in 
civitate   Barchinona,   in   anno   primo   quo  obiit 
Odo   rex,   tempore  domni   Borelli   comitis,   filii 
condam   Uuifredi,   eidem   nominis   nuncupati, 
post   reversionem   Barchinonensium.   Insertio 
ipsius precepti hec est.»

El rei Odó morí el 3 de gener de 898, i per això, Bofarull, 
que ja era conscient que el Guifré fill del Pilós era altrament 
conegut com a Borrell, identificà els personatges de la nota 
de trasllat com el Pilós i el seu fill Guifré-Borrell, i en fixà en 
consonància com dèiem, la data de la mort del primer entre 
el 21 d'agost anterior a la mort d'Odó, i la fi d'aquest mateix 
any en que morí el rei.

La següent dada que reafirmà ja definitivament aquesta 
versió i que fixà la mort l'11 d'agost del 897, explica Rovira 
que fou anunciada en públic per Sanpere i Miquel en una 
conferència  a  l'Ateneu Barcelonès  l'any  1897.  A la  dada 
d'uns necrologis de Ripoll, de com a molt d'hora la primera 
meitat del segle XII, on s'especificava el dia de la mort de 
Guifré:  un  11  d'agost213,  se  li  sumà  una  nova  font 
documental  d'origen  musulmà;  una  notícia  en  l'obra  al-
Muqtabis d'Ibn Hayyan, historiador àrab del  segle XI.  En 
reproduïm  el  fragment  rellevant  segons  la  traducció  de 
Dolors Bramon214

213 (Cingolani:2009b 266) 
214 (Bramon:2000 D.316)
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«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 b. al
Mundir,   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) 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!.»

Un  tirà  d'al-Faranga,  l'Anqadir  del  text,  parent  d'un 
Sunyer,  el  897,  només  podia  ser  el  Pilós,  i  donat  que 
s'aprofitaven els mesos de bon temps per fer les incursions 
armades,   es  veia  confirmada  indirectament  d'aquesta 
manera la nota de trasllat del Libri Antiquitatum, que hauria 
estat escrita aparentment pocs mesos després de la mort 
del  Pilós.  Segons  això  doncs,  el  Pilós  havia  mort  de 
manera violenta, a resultes de les ferides rebudes de Lubb 
senyor de Lleida, probablement un 11 d'agost,  certament 
de l'any 897, durant el regnat del rei Odó, que no havia al 
seu torn de morir com dèiem fins el 3 de gener de l'any 
següent.

El curiós, és que ja en origen, Sanpere, mirà de lligar els 
detalls  de  les  dues  notícies,  i  donat  que  en  l'interval 
897-898 no es sabia de cap 'anada'  del  barcelonins que 
justifiqués  el  'retorn'  que  menciona  la  nota  del  copista, 
imaginà que el dit retorn seria el dels exercits d'un Guifré 
que davant de l'atac de Lubb a Valldaura, no tingué temps 
de reunir les tropes de Ripoll i hagué de fer-li front tan sols 
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amb les forces 'barcelonines'215. Versió que com a traducció 
del text àrab, fou ja en temps de Rovira considerada com a 
molt  imaginativa,  i  en  el  seu  lloc,  es  preferí  especular 
alternativament amb una fugida en massa dels habitants 
de Barcelona davant la mort de Guifré i l'avanç de Lubb, i 
un posterior 'retorn' al veure que no passava res (!?). 

Aquesta és encara avui en dia la versió acceptada per la 
pràctica totalitat d'historiadors. La solidesa aparent de les 
proves  documentals,  (una  nota  local  gaire  bé 
contemporània  i  una  confirmació  externa  del  registre 
historiogràfic àrab) ha fet considerar inútil qualsevol intent 
de revisió posterior. De fet,  el  convenciment que el Pilós 
morí  lluitant  contra  els  musulmans,  serà  tan  fort,  tan 
complert,  que  en  motiu  de  la  reconstrucció  de  la  seva 
tomba,  a  finals  del  segle  XX  (1982),  s'incorporà  al  seu 
mausoleu una inscripció per donar fe d'aquesta versió de 
les  circumstàncies  de  la  seva mort216.  El  que les  fonts  i 
testimonis contemporanis no van consignar, mil anys més 
tard, serà escrit en pedra al costat de la seva tomba! 

De manera  que el  que tenim,  és  que ja  en  la  gènesi 
d'aquesta versió, a finals del segle XIX, es mirà de lligar les 
dues  notícies,  tot  procurant  interpretar  el  'retorn  dels 
barcelonins' de la nota del  Libri Antiquitatum a partir dels 
fets descrits per la notícia d'Ibn Hayyan. Ara bé; quina és la 
probabilitat  que  una  anotació  d'un  trasllat  o  còpia  d'un 
precepte reial de feia cinquanta anys mencioni un aspecte 
específic de l'episodi de la mort de Guifré? No es pot dir 
que sigui nul·la,  però com a molt,  cal  reconèixer  que és 
baixa. I  és que hem d'assenyalar que el  copista no està 
parlant  en  absolut  de  les  circumstàncies  de  la  mort  del 

215 (Bori:1898 44)
216 (Coll:1990) Secció: La tomba de Guifré el Pelós. Coll i Alentorn 
ho  explica  en  primera  persona,  com  a  promotor  que  fou  de  la 
reconstrucció de la tomba del comte.  ('Ferit  greument en batalla / 
contra  els  sarraïns ,  /  morí  l'onze d'agost  /  de  l'any del  Senyor  /  
.DCCC.XCVII.')
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Pilós,  tan  sols  està  mirant  de  donar  una  referència 
cronològica de quant es feu el trasllat del document, i per 
això, seguint les tradicions cronogràfiques del moment, que 
dataven els fets per els anys del rei franc, especifica que 
fou en el primer any després de la mort del rei Odó i en un 
to  clarament  localista,  afegeix  la  referència  al  comte 
Borrell.  La menció al 'post reversionem Barchinonensium' 
més  que  res,  sembla  ser  una  precisió  cronològica  per 
indicar el  moment dintre d'aquest any, i  no una indicació 
que tingui a veure especialment amb el Pilós, que només 
es citat per identificar millor al comte Borrell. 

El  mirar  de  lligar  els  detalls  d'aquesta nota de  trasllat 
amb els fets relacionats amb la mort de Guifré és un artifici 
historiogràfic.  Ni  el  copista  està  parlant  de  la  mort  de 
Guifré,  ni  l'historiador  àrab  parla  de  cap  retorn  dels 
barcelonins (de fet, específicament no parla ni de la ciutat 
de Barcelona217).  Donat  que aquestes dues notícies eren 
les més properes en el temps a la mort de Guifré, se les ha 
volgut relacionar, això és tot. 

De manera que s'elevà el que en stricto sensu fóra com 
a  molt  una  coincidència  a  categoria,  mirant  d'incorporar 
com fos el 'retorn dels barcelonins' al  relat del fets de la 
mort de Guifré. Sorprèn constatar com l'especulació d'una 
fugida  en  massa dels  barcelonins  fou  preferida  sobre la 
d'uns  exèrcits  barcelonins,  i  més  encara  que  no  fos 
qüestionada amb posterioritat, ja que com dèiem aquesta 
és encara hores d'ara l'explicació i les proves en les que 
descansa la interpretació de la mort de Guifré Pilós.

Però és que no sols és evident que és una especulació 
pura i  dura, és que la versió actual,  no té cap mena de 
lògica. Ni estratègicament, ni militarment, ni des del punt 
de  vista  de  la  logística,  una  fugida  en  massa  dels 
barcelonins abandonant la protecció de les seves muralles 
i una font d'avituallament tant important com és el seu port, 

217 (Soler:2003) al-Faranga s'interpreta com a genèric 'frontera'
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té el  més mínim sentit.  A on anirien? Al  camp? Per  ser 
morts  més  fàcilment  per  les  tropes  àrabs?  En  què  es 
desplaçarien les mil o mil cinc-centes persones que podia 
encabir la Barcelona del segle X218?  A peu? Per no tenir 
escapatòria  si  eren encalçats  per  la cavalleria  de Lubb? 
Que beurien o menjarien en la seva fugida? Per no dir que 
evidentment una Barcelona buida hagués estat un objectiu 
estratègic de primera magnitud per el veí àrab, al ser una 
ocasió  immillorable  per  avançar  la  frontera nord més de 
cent quilometres i alterar radicalment l'equilibri militar amb 
el regne franc. Resumint, que hagués estat millor deixar-ho 
en que simplement en l'interval 897-898 no se sap de cap 
anada  ni  de  cap  'retorn'  dels  barcelonins  que  aclareixi 
l'esment que fa el copista del precepte de Carles el Calb.

Problemàtica:

Però és que aquesta versió dels fets (mort violenta sota 
el  regnat  d'Odó),  a  més,  no  està  lliure  de  greus 
inconvenients, si bé aquests han estat ignorats davant de 
la  potència  aparent  de  l'evidència  documental  que  s'ha 
descrit, i de l'incapacitat per donar-ne una resposta fefaent. 
Enumerem els dubtes més evidents:

1. La  nota  de  trasllat  parla  d'un  'retorn  dels 
barcelonins' durant l'any després de la mort d'Odó, 
a quin fet lo prou evident per no haver d'explicitar-lo 
s'estava referint el copista?

2. Com és possible que s'oblidés que la mort del Pilós 
va ser violenta i en lluita contra els musulmans?

3. Perquè cap font cristiana recorda al Pilós mort en 
temps  d'Odó,  i  totes  elles,  excepte  la  nota  del 
copista,  el  fan  mort  en  temps del  seu  successor 
Carles  el  Simple  (a,b,c,d)219?  (Notis  en  aquest 

218 (Banks:1999 70)
219 L'apèndix  A detalla  els  exemples  de  datacions  antigues  de 
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sentit, que la nota del copista tampoc explicita un 
Guifré  mort  abans  d'Odó,  sinó  que el  recorda  ja 
difunt després del decés d'Odó).

4. Perquè el cronista àrab presenta a un Sunyer com 
a successor del Pilós el 897?

El  primer  punt,  ja  hem vist  com es  va  obviar  a  base 
d'especulacions  sense  gaire  sentit  ni  fonament.  Els  dos 
següents, també es van plantejar ja en temps de Rovira, i 
ja llavors se'ls hi donà la mateixa explicació que és vigent 
encara avui en dia; ras i curt: Oblit.

Per  una  banda  es  constatà  que  en  els  cronicons 
posteriors (s. XII-XIII) la notícia de la mort de Guifré-Borrell 
datada del 912 es veié confosa amb la del seu pare220, un 
exemple més que feia palès que el record dinàstic en els 
segles XII-XIII no era especialment curós. Per l'altra, tal i 
com opinava ja Rovira a inicis del segle XX, lo fragmentari 
del record d'aquells segles, permet  justificar l'oblit del fet 
que la mort hagués estat en lluita contra el sarraïns. Ara 
bé, sense negar l'evidència que el record del segles IX-X 
és molt i molt precari, en el cas de la família de Guifré, es 
pot  qüestionar  que una explicació  tan  genèrica doni  raó 
d'un tal oblit, atès el conjunt de les evidències de memòria 
dinàstica de les que sí en tenim constància. Examinem el 
cas amb més de detall, per veure si la hipòtesi d'un oblit 
genèric té gaire sentit.

Comencem per indicar que la confusió entre el Pilós i el 
seu fill Guifré-Borrell que es constata a partir del segle XII 
en els Anals de Ripoll II, en cap cas pot ser utilitzada com a 
explicació  de  perquè  es  recorda  al  Pilós  mort  durant  el 
regnat de Carles el Calb, ja que de fet tenim evidència molt 
anterior, de finals del segle X, on en la confecció o refacció 
d'una  donació  a  Santa  Maria  de  Ripoll  d'unes  terres  a 

Guifré Pilós.
220 (Coll:1990)  Per  exemple,  identifica  com un  mateix  Guifré  (el 
Pilós) les entrades de l'any 912 dels Annals de Ripoll I i II.
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Exaduce feta per el Pilós i la seva dona Guinedildis, se'ls 
presenta  com  a  vius  un  quart  any  de  Carles221 que 
correspondria al nostre 901.

«Vvifredus   Comes   &   uxor   mea   Vvinidillis 
donatores   ....   Facta   gesta   donationis   XII. 
Kalendas   Septembris   anno   IIII.   Regnante 
Karolo Rege.»

El  document,  que és  el  que Bofarull  datà erròniament 
com del  21  d'agost  del  897,  té  senyals  evidents  de  no 
correspondre a inicis del  segle X (la paraula gesta en el 
sentit de donació no apareix fins a finals del segle), i de fet, 
es  actualment  considerat  un  fals,  mentre  que  una  altra 
donació de les mateixes terres però datada del tercer any 
d'Odó  (890)  es  considerada  actualment  com  la  versió 
autèntica del document. El fet però, és que aquesta altra 
versió és l'únic document que presenta al Pilós sota el títol 
de marquès per la gràcia de Déu, motiu per el qual Valls 
opinava que era de fet, un fals222. 

«In   nomine   Domini,   Ego   Wifredus   gratia   Dei 
comes   et   marchio   et   uxor   mea   Guinezelles   .... 
Facta donatione II. Kalendas Augufti anno tertio 
regnante Odoni rege.»

Tot plegat, sembla indicar que els dos documents foren 
manipulats  amb posterioritat223,  cosa força habitual  en la 

221 (CC 4, 48)1
222 (Valls  1936,20). Abadal, a (Abadal 1989,158) creia que era un 
apriorisme de Valls  i  promet  de contestar-lo,  però fins  on  sabem, 
aquest punt quedà sense resposta. De manera que hem de mantenir 
les nostres reserves sobre l'originalitat del text del 890.
223 De fet, el canvi de rei, d'Odó a la versió del 890 al Carles de la 
del 901, és a dir d'un rei no dinàstic en el document antic, a un de 
dinàstic  en  la  refacció  posterior,  pot  fer  pensar  que  ens  trobem 
davant  d'un  cas  de  manipulació  documental  per  qüestions  de 
legitimitat.
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documentació del període. Però per el que té a veure amb 
el que estem mirant d'escatir, encara que el document del 
901 fos fals  i  no simplement  una refacció  interessada a 
finals del segle, el  fet és que sí presenta al Pilós viu en 
temps  de  Carles  el  Simple.  El  monestir  de  Ripoll,  el 
receptor de la donació falsa, a finals del segle X, és molt 
probablement el centre cultural més important dels país, i 
segons  l'opinió  de  molts,  de  bona  part  de  l'occident 
europeu; l'únic segons les cròniques del moment224 on es 
podia  estudiar  plenament  el  quatrivium  (les  ciències  del 
càlcul).  A més,  a Ripoll  hi  ha el  mausoleu particular  del 
Pilós, ja que el monestir va ser fet i consagrat sota la seva 
tutela personal, i  pensem per exemple, que la data de la 
seva  consagració  el  888,  apareix  correctament  en  els 
mateixos Annals de Ripoll I i II. És creïble que en el centre 
de la intel·ligència del país, en un dels moments de major 
esplendor  intel·lectual,  a  menys  d'un  segle  dels  fets,  i 
davant de la tomba del propi Pilós, el falsificador errés no 
ja l'any, sinó fins i tot el rei franc, i ningú se n'adonés? No 
resulta creïble, i per tant, hem de pensar que encara que el 
document fos un fals complert fabricat a finals del segle X a 
Ripoll,  tot  i  així,  il·lustra  que la noció d'un Pilós mort  en 
temps  de  Carles  el  Calb,  ja  era  acceptada  abans  del 
mil·lenni,  ja que les falsificacions, si  més no, han de ser 
creïbles per els seus coetanis. De manera que no podem 
invocar una confusió posterior entre el pare i el fill com a 
origen de la noció que Guifré morí en temps de Carles i no 
d'Odó; i és que de fet, cap text cristià situa la mort del Pilós 
en temps del rei Odó.

A més,  en quin  moment  es produí  el  dit  oblit?.  En un 
escenari  post-mil·lennial,  la  mort  en  lluita  contra  els 
sarraïns  serà motiu  d'enaltiment  religiós225,  recordem per 
exemple com els mateixos Annals de Ripoll II, recorden la 

224 (Riché:1987 376)
225 (Cingolani:2009b 10) Senyala la influència de la Guerra Santa en 
la redacció de la GCB.
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mort del comte Ermengol i dels bisbes Aeci i Ot a resultes 
de  l'expedició  contra  Còrdova  del  1010226.  La  mateixa 
notícia es registra en la  Gesta Comitum Barchinonensium 
(GCB), també del segle XII, o fins i tot potser de la segona 
meitat del XI227. De manera que si la mort del Pilós en lluita 
contra  els  sarraïns  hagués  estat  recordada,  difícilment 
podríem explicar  que no s'hagués consignat  en les fonts 
del moment, i per tant ens obliga a pensar que el dit oblit, si 
és que existí, hagué de ser  anterior.

Però és que fins i tot en un escenari pre-mil·lenial, i per 
tant menys procliu a l'enaltiment del sacrifici en ares de la 
lluita contra l'infidel, no sembla gens probable l'oblit natural 
d'un fet tan rellevant com la mort del cap del país en una 
batalla. De fet, el seu net Miró-Bonfill en la consagració de 
Ripoll del 977, recordant al Pilós, explícitament en diu que 
era de 'non ignotae memoriae'228.  La proximitat  temporal 
dels fets faria poc probable la possibilitat d'un oblit natural i 
per això, tal vegada podria fer pensar que potser l'episodi 
fou  de fet  esborrat  o  si  es vol  censurat  del  record229,  al 
considerar que en tractar-se d'una derrota, el millor que es 
podia  fer  era  de  fet,  oblidar-ho.   Ara  bé,  a  les  nostres 
terres, a finals del segle IX o inicis del X, les components 
culturals  més evidents  són,  la  tradició  goda,  i  la  cultura 
franca. Doncs bé, cap de les dues tradicions consideren la 
mort en el camp de batalla (independentment de si és tant 
en victòria com en derrota) com a quelcom vergonyós. La 
tradició goda, hereva dels segles de nomadisme guerrer, 
exaltarà  certament  els  seus  morts,  pensem  si  no  ,  per 
exemple  amb  el  Teodoric  I  que  morí  als  camps 
Cathalaunics  lluitant  contra  Atila,  i  com no  per  això  fou 
denigrat,  ans ben al  contrari,  el  seu nom esdevingué un 
nom de prestigi entre els visigots230, (i no entre els altres 

226 (Cingolani:2009a 115) nt. 431.
227 (Cingolani:2009b 29)
228 (Salrach:1978 161) (Bofarull:1836 17) (CC 4 1242)
229 (Cingolani:2009b 31)
230 (Jordanes:s.VI 197-215)

224



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana

pobles gots ni francs). Tampoc la cultura franca, d'origen 
tribal germànic, i que a semblança de la goda, correlaciona 
estretament  la  família  i  l'exèrcit  (de  fet,  usualment  la 
família,  és  l'exèrcit231),  considera  en  cap  cas  la  mort  al 
camp de batalla com quelcom a oblidar. Pensis si més no, 
per  exemple  amb  la  cançó  de  Rotllà,  que  si  bé  es 
documenta a partir del segle XI i per tant està modelada 
sota l'òptica de la guerra contra l'infidel,  sí  indica que hi 
hagué memòria i no pas oblit de la desfeta de Roncesvalls 
del segle VIII. De manera que en el període pre-mil·lennial, 
tampoc podem explicar de manera convincent que la mort 
en lluita del cap del país, d'aquesta versió dels fets, hagués 
estat  completament  oblidada.  Cal  repertir-ho, 
completament oblidada. I és que de fet, el record dinàstic 
que es plasmarà a la GCB, no té cap problema en recordar 
al pare del Pilós assassinat, i un dels seus fills (el que el 
succeí i n'heretà el nom) enverinat, però no diu ni una sola 
paraula d'un Pilós mort lluitant contra els sarraïns.

El quart i darrer punt, un Sunyer successor del Pilós el 
897,  ni  tant  se  vols  es  comenta.  Sembla  que  l'aparent 
errada de la font musulmana no tingui cap més rellevància 
donada la ja esmentada fragilitat documental del període; 
seria de fet, un error més com tants d'altres n'hi han a les 
fonts de l'època. En aquest sentit, per exemple, l'Anqadir 
de  les  transcripcions  del  text  àrab,  resulta  que  és 
literalment  un  Unfrid232,  i  és  que en  l'estudi  de  les  fonts 
semítiques,  la  identificació  de  la  terminologia  és  encara 
motiu freqüent d'estudis especialitzats.

De manera que a les quatre preguntes evidents que la 
versió actual dels fets planteja, totes les respostes són: O 
una suposició arbitrària,  o uns oblits genèrics sense cap 
mena de justificació ja a menys d'un segle dels fets, o un 
error historiogràfic aleatori, és a dir, totes són explicacions 

231 (Flach:1886 435)
232 Veure Els falsos comtes Unifred de la família de Guifré Pilós en 
aquest mateix llibre.
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genèriques.  Proposem  tot  seguit  una  interpretació  més 
aprofundida d'aquestes mateixes evidències, tot prenent en 
consideració altres aspectes del període que han estat fins 
el  moment  obviats;  interpretació  que creiem que permet 
superar  en  bona  part  les  deficiències  d'aquesta  versió 
actual.
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Una nova versió

Comencem per el text I'bn Hayyan. En primer lloc, citar 
que  estudis  recents  han  detectat  l'existència 
d'esbiaixaments  o  amplificatios sistemàtiques  en  la  seva 
obra233.  En aquest cas, la font original és d'Isa b. Ahmad 
historiador que morí el  (379/989), i  que per tant fou molt 
proper temporalment als fets narrats. Precisament, si ens 
hi  fixem,  la  notícia  identifica  inicialment  a 
l'Anqadir/Unfrid/Guifré com a pare de Sunyer. Això no és 
trivial; en la mentalitat semítica l'enumeració dels ancestres 
en el nom dels personatges, no descriu tan sols el parentiu 
sanguini o biològic, sinó molt especialment el dels honors. 
El pare és per definició més gran o honorable que el fill, i 
l'avi  al  seu  torn  ho  és  més  que  el  pare,  i  així 
successivament. Sota aquest esquema, la identificació d'un 
personatge a partir del fill, com ho fa el text, al presentar a 
l'Anqadir  no  sols  com a  fill  d'Almondir,  sinó  també  molt 
significativament com a pare de Sunyer, indica que en la 
mentalitat del redactor, Sunyer era una figura com a mínim 
igual o superior al seu pare. Cosa que fa pensar en situar 
la redacció original en un escenari posterior als pactes de 
Sunyer  amb  Abd-al-Rahman  III  del  940,  ja  que  no 
disposem de cap evidència anterior que permeti  justificar 
aquesta  valoració  encomiàstica  de  Sunyer  per  part  del 
cronista àrab234.

Ara bé, la notícia, acaba dient que el Sunyer que succeí 
al l'Unfrid mort al cap de pocs dies, i per tant durant el 897, 
era el seu germà! És evidentment un error; en el registre 
cristià,  el  898  es  documenta  un  Guifré-Borrell,  i  el  seu 
germà Sunyer no apareixerà fins a la seva mort el 911. Fins 

233 (Molina 2006, 55-79)
234 Bramon:2000  339)  Sunyer  apareix  en  el  registre  àrab  l'any 
299/912 de la mà d'Ibn 'Idari, com a derrotat per Muhammad b. 'Abd 
al-Malik al-Tawil a la plana de Barcelona.
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i  tot  en  el  cas  de  que penséssim que el  Sunyer  germà 
aquest  fos divers del  Sunyer primer,  el  fill  d'Unfrid, l'únic 
candidat possible seria el comte Sunyer d'Empúries, però 
en  cap  cas  podríem qualificar  aquest  com a  germà del 
Pilós. De manera que tenim que un text que recorda amb 
precisió  la  trobada  entre  Lubb  i  Unfrid,  i  que  fins  i  tot 
recorda que el primer ferí al segon amb una llançada, erra 
el nom del comte que segons ell mateix el succeí al cap de 
pocs dies i hi posa el nom d'un comte que no apareixerà 
fins  catorze  anys  més  tard  i  a  sobre  l'anomena  germà, 
quan dues frases abans l'ha presentat com a fill! Resulta 
evident  que  el  text  no  permet  una  lectura  directa 
satisfactòria, i que cal interpretar-lo.

Precisament,  el  comte Sunyer de Barcelona,  sí  fou fill 
d'un  Guifré  (el  Pilós),  i  sí  succeí  a  un  germà  Guifré 
(Borrell). De manera que la literalitat del text àrab, (sempre 
amb el grau d'incertesa afegit que comporta raonar sobre 
una traducció) la podem interpretar com a la fusió de dues 
notícies. Una, la del enfrontament de Lubb amb Unfrid, que 
fou evidentment resultat d'una observació directe, i l'altra, 
la  de  la  successió  de  Guifré-Borrell  per  el  seu  germà 
Sunyer catorze anys mes tard. Podríem pensar que Isa b. 
Ahmad a mitjans del segle X, o tal vegada Ibn Hayyan al 
segle XI,  davant de la notícia de l'enfrontament de Lubb 
amb un  Unfrid/Guifré  pare  d'un  Sunyer,  i  la  d'un  Guifré 
succeït per un germà Sunyer, enganyat per la repetició del 
binomi Guifré-Sunyer, ajuntà les dues notícies i assigna la 
mort i  successió del fill  al  pare, errant i  fent així com fa, 
Sunyer comte el 897.

Hom podria creure que tot i així, el detall de 'la mort al 
cap d'uns dies', sí que es refereix al Pilós i no al seu fill 
Guifré-Borrell,  però  hi  han  vàries  consideracions  que 
debiliten  aquesta  possibilitat.  Una  és  que  si  bé 
l'enfrontament i la llançada foren lògicament observades en 
primera persona, in situ, per el bàndol àrab, la mort al cap 
d'uns dies del comte cristià hauria de ser forçosament una 
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notícia  posterior  i  per  tant  no  prové  de  la  mateixa 
observació original. Una altra, és que es tractés d'una de 
les  amplificatios sistemàtiques  d'Ibn  Hayyan;  en  aquest 
sentit, la fiabilitat de les narracions bèl·liques és sovint més 
que  relativa  (comparis  sinó  per  exemple,  la  presa  de 
Barcelona per Guillem fill de Bernat de Septimània segons 
el  mateix  Ibn  Hayyan235 i  l'anotació  paral·lela  als  Annals 
Bertinians236).  I  la  tercera,  és  precisament  la  inexplicada 
manca de record al bàndol cristià d'un Guifré Pilós mort de 
manera  violenta  en  temps  d'Odó,  i  la  sí  molt  propera 
constància en el temps del record del seu traspàs durant el 
regnat  de  Carles  el  Simple.  Aquesta  és  certament  la 
consideració  més genèrica,  però també és la  més difícil 
d'explicar,  i  és  que  tal  i  com veurem tot  seguit,  hi  han 
motius justificats per dubtar de la datació que s'ha fet de 
l'altra notícia. Passem a analitzar l'encapçalament del Libri  
Antiquitatum.

Vèiem com la nota de còpia del precepte de Carles el 
Calb del 844, parlava d'un 'retorn del barcelonins', lo prou 
evident per al  copista com per que no necessités al  seu 
parer de més explicacions. La font  àrab precisa l'any de 
l'enfrontament  entre  Lubb  i  Unfrid,  el  897,  i  la  nota  del 
trasllat al parlar de l'any després de la mort d'Odó, i haver 
mort  aquest  rei  el  3  de  gener  del  898,  fixà  com dèiem 
l'interval entre aquests dos anys; en aquest interval,  no se 
sabia de cap 'anada' ni de cap 'retorn' dels barcelonins que 
justifiqués  la  menció  del  copista,  i  s'obrí  la  porta  a 
l'especulació  de  mirar  del  relacionar-ho  amb  la  mort  de 
Pilós com ja hem comentat abans. La clau de volta està en 
la identificació d'aquest 'primer any després de la mort del 
rei Odó'.

La  no  menció  de  Carles  el  Simple,  ja  indica  que  el 
copista, a Barcelona, estava escrivint durant l'interval entre 
la mort d'Odó, efectivament el 3 de gener del 898, i el de 

235 (Bramon:2000 250)
236 (Dehaisnes:1897 any 848)
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l'acceptació local del seu successor, el rei Carles el Simple. 
Ara bé, quan fou reconegut Carles el Simple a Barcelona?. 
Doncs l'evidència apunta a que no ho fou fins el 901237. De 
manera que l'interval que formen les dues notícies, atenent 
a que la segona font és de la Barcelona de finals del segle 
IX, no és 897-898 com es pensà anacrònicament des de 
Bofarull, sinó 897-900. En aquest interval sí sabem i tenim 
ben documentada una 'anada' de barcelonins famosa. Es 
tracta de l'ambaixada diplomàtica que enviaren els fills del 
Pilós, Emma i Guifré-Borrell el 899 a la cort reial a Tours, 
on es van expedir no menys de 8 decrets per els comtats 
de la Gòtia, i on es posà les bases d'una nova organització 
de la que l'arquebisbe Arnust  en serà en gran beneficiat 
amb la col·laboració del príncep Guifré-Borrell.

De  manera  que  el  'retorn  dels  barcelonins'  es  pot 
entendre com el  de la comitiva comtal  enviada a la cort 
franca, i donat que els diplomes emesos estan datats del 
juny del 899, cal pensar que tornaren als vols de l'any 900. 
Per tant el copista feu el trasllat entre la fi de l'any 899, i el 
901  en  que  ja  fou  acceptat  oficialment  el  rei  Carles  el 
Simple a Barcelona.  De fet,  en aquest  context,  fins  i  tot 
podríem pensar que el propi acte de còpia del precepte de 
Carles el Calb del 844 que donà lloc a l'anotació que estem 
comentant,  estigués  relacionat  d'alguna  manera  amb 
aquesta mateixa activitat diplomàtica.

Per tant,  aquest  primer any de la mort  cal  datar-lo no 
com el 898, any de la mort biològica del rei, sinó com un 
899/900, just abans del reconeixement del seu successor 
Carles el Simple a Barcelona (901), i després del resultat 
favorable  de  l'ambaixada  a  la  cort  franca  del  899.  I  de 
retruc, tenim que el copista ens informa no que Guifré ja 
era mort el 898, sinó que ja ho era el 899/900, cosa que 
obra la porta a considerar que la mort del Pilós no fou com 
pretén la nota àrab, que fa comte a Sunyer el 897 quan 

237 Veure l'article  anterior  :  El reconeixement del  rei  Carles III  el  
Simple en temps del príncep Guifré-Borrell
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encara  era  molt  probablement  un  nen,  sinó  en  algun 
moment entre el 897 i el 901, és a dir molt probablement 
en temps de Carles el Simple, ja que si bé a Barcelona el 
Simple no fou reconegut fins el 901, a la resta dels comtats 
catalans ja ho havia estat d'abans: A Osona-Berga des del 
898,  a  Girona  des  del  899,  Urgell  i  Besalú  a  partir  del 
900238.

Es podria mirar d'objectar que l'especificitat de la menció 
que fa el copista del 'primer' any després de la mort d'Odó, 
obligaria a pensar en el 898, atès que la mort del rei era 
coneguda a llocs tan propers com Osona o fins i tot Sant 
Cugat, i que per tant el 899 o el 900 que estem proposant, 
haurien de ser el segon o el tercer any després d'Odó no el 
primer. Aquesta objecció és molt raonable, però creiem que 
pot  ser  parteix  d'una  premissa  falsa,  com  seria  que  el 
reconeixement de la mort del rei s'ha de correspondre a la 
datació del fet natural del seu decés. D'igual manera que el 
reconeixement del successor tenim evidència que era un 
fet  polític,  hi  han  raons  per  creure  que  el  mateix 
reconeixement de la mort de l'antecessor també era motiu 
d'incertesa, i que la separació dels dos conceptes al segles 
IX-X no era tan clara. Mirem-ho en detall.

En les dades que tenim,  no hi ha cap document datat 
d'un  segon  o  tercer  any  després  d'Odó.  De  documents 
datats per un 'primer després d'Odó', sí tenim, apart de la 
nota del copista, dos regests: una donació al Bages239 i una 
venda del monestir de Castri Mallasti a l'Aude240. Però el 
que  il·lustra  el  punt  que  volien  ressaltar,  és  un  tercer 
document;  es  tracta  d'una  compra  feta  per  Riculf  bisbe 
d'Elna datada del tretzè d'Odò, (rei que morí en el seu onzè 
any de regnat) i  que correspon per tant al  nostre 900241. 

238 Veure l'article anterior  :  El reconeixement  del  rei  Carles III  el  
Simple en temps del príncep Guifré-Borrell
239 (CC 4 38) 
240 (Devic:1745 2 140a)
241 (CC 6 162)
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Aquest document ens presenta doncs com a viu (si més no 
documentalment)  al  rei  Odó  dos  anys  després  del  seu 
traspàs, i per tant il·lustra com no sempre la datació de la 
mort d'Odò es correspongué amb la data de la seva mort 
biològica. De manera que sembla lícit pensar que el mateix 
reconeixement de la mort del monarca tampoc era un fet 
automàtic,  i  que  no  és  impensable  que la  renuència  de 
Barcelona  vers  el  reconeixement  de  Carles  el  Simple  a 
Barcelona  hagués  comportat  també  un  retard  en  el 
reconeixement  de Ia  mort  del  seu antecessor,  i  que per 
tant, el 'primer any després d'Odó', a Barcelona, fos el 899 
o el 900242 (depenent del moment de tornada de la comitiva 
de Tours). 

El  fet,  és  que  el  detall  de  com  es  tractaven  les 
successions reials per els estaments locals als segles IX-X, 
encara resta en bona part en terreny especulatiu. Pensem 
sinó  com  uns  dubtes  similars  ja  es  constaten  deu  any 
abans,  en  la  pròpia  acceptació  del  rei  Odó,  que Abadal 
creia que no fou reconegut per el Pilós fins el seu tercer 
any de mandat243. I, just al fil del que estem parlant, hem 

242 De fet, això és el que es despren d'una lectura planera de per 
exemple,  la  data  de  la  consagració  de  Sant  Esteve  de  Parets 
(Ordeig:1993  28)  :  'decima   nona   kalendas   novembris   ,   era 
DCCCCXXXXII. , anno Domini nostri Jesu Christi DCCCCIIII. , anno 
quarto regnante Karolo rege post obitum Odonis';  on veiem que la 
mort d'Odó sembla situar-se just abans del 901 (any d'inici de Carles 
a Barcelona).
L'evolució de les datacions que mencionen Odó en els documents 
locals és: 1) Datacions per un Odó traspassat : només 3, totes en 
format 'any que morí Odó'. 2) Datacions per 'Carles post Odó' : any 
898 = 1 document, 899 = 0, 900 = 1, 901 = 2, 902 = 2, 903 = 0, 904 = 
2. Es constata doncs que les mencions d'un Carles posterior al decés 
d'Odó, lluny de concentrar-se en les proximitats de la data de l'òbit 
(898) com semblaria natural,  augmenten en canvi a partir de l'any 
901 (any del  reconeixement de Carles a Barcelona),  sense que hi 
hagi  un  increment  significatiu  en  el  nombre  de  documents 
considerats per cada any.
243 (Abadal:1989 76)
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d'assenyalar  que la  noció  que el  regnat  de  Carles  III  el 
Simple començà l'any 900 i no el 898, no sols apareix en 
els documents locals del període, sinó que passarà de fet a 
la historiografia general, i el trobarem expressat al llarg del 
temps,  ja  des  de  mitjans  del  segle  X  a  la  crònica  de 
Gotmar, fins a autors tant allunyats com els de la  Marca 
Hispànica244.

Un Pilós mort després d'Odó, i per tant no a resultes de 
les  ferides  rebudes  de  Lubb  l'estiu  del  897,  és  doncs 
coherent  tant  amb el  record  que d'ell  en  quedarà  en  el 
registre  cristià,  que mai  parla  de  mort  violenta i  que  en 
situarà la mort en temps de Carles el Simple, com de la 
literalitat de la nota del copista, que atenent a l'especificitat 
de la situació de Barcelona, permet llegir-la en relació amb 
la resta de fets coneguts del període i allunya la datació del 
'primer any de la mort d'Odò' a un escenari  posterior als 
pactes del 899 a Tours. En aquest supòsit, el falsificador de 
la donació d'Exaduce de finals del  segle X a Ripoll,  que 
presenta a Guifré viu el quart any de Carles, potser tan sols 
s'hauria equivocat de mesos en la seva datació.

244 (Villanueva:1803 X,83)
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Conclusions

Resumim doncs la nova hipòtesi que es planteja sobre la 
mort de Guifré Pilós:

El redactor de la nota àrab, com a molt d'hora, a mitjans 
del  segle X,  enganyat  per  la repetició del  binomi Guifré-
Sunyer uní la notícia de la mort de Guifré (Borrell) i la seva 
successió  per  el  seu  germà Sunyer  (911),  amb la  de la 
topada de Lubb amb Guifré  (Pilós)  pare de Sunyer.  Per 
això  el  cronista  cometé  l'error  de  presentar  un  germà 
Sunyer com a comte el 897 a la zona de Barcelona.

Carles el  Simple no fou reconegut  a Barcelona fins el 
901, després de l'ambaixada diplomàtica del 899 a Tours 
protagonitzada  per  Emma  i  Guifré-Borrell,  i  per  tant  el 
primer any després de la mort del rei Odó de la nota del 
copista del  Libri Antiquitatum de la catedral de Barcelona, 
cal entendre'l com el 899/900, i conseqüentment no indica 
que probablement el Pilós morís abans del rei Odò sinó tan 
sols  que ja  ho era  dos  o  tres  anys  després  de  la  mort 
biològica del rei.

Un Pilós mort després d'Odó (898), és a dir en temps de 
Carles el Simple segons els comtats que sí el reconeixeren 
ja  des  de  llavors,  però  abans  de  la  seva  acceptació  a 
Barcelona  (901),  permet  reconciliar  les  evidències 
documentals  disponibles  amb  el  record  que  d'ell  en 
quedarà, que no el fa mort de manera violenta i situa el seu 
traspàs  en  temps  de  Carles  el  Simple.  A  més,  la 
consideració  de  l'especificitat  de  la  situació  barcelonina, 
respecte l'acceptació o no del nou rei, permet donar una 
explicació natural a la menció del 'retorn del barcelonins' 
del copista.
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Certament,  aquesta reconstrucció  no elimina del  tot  la 
versió actual, ja que no és completament impossible que el 
Pilós sí hagués mort l'estiu del 897. Però en aquest cas cal 
remarcar que aquesta versió,  ara només descansaria en 
les paraules d'Ibn Hayyan 'de la qual morí al cap d'uns dies' 
(és a dir, just en el punt d'unió de les dues notícies sobre 
els binomis Guifré-Sunyer), i té en contra no sols la manca 
d'evidència documental  en el  registre  cristià,  així  com la 
dificultat  per  a  bastir  una  explicació  plausible  per  a  tal 
mancança, sinó l'evidència contrària que sí recorda al Pilós 
tant viu com mort en temps de Carles el Simple.
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Apèndix A

Datacions de la mort de Guifré Pilós

a XII? Canigó «Anno Domini 
DCCCCºXIIIº. Obiit 
Gifredus Pelosus primus 
comes Barchinone, cui 
successit Miro filius eius, 
annis XV.»

Abaciologi  
de Sant  
Martí de  
Canigó [V]

b XII? Barcelona ? «Guifredus Pilosus obiit 
anno Domini DCCCCXII, 
tertio idus augusti, erat 
comes et marchio et 
sepultus est in monasterio 
Rivipulli»

Genealogia  
comitum 
Barcinone  
[IV,1]

c XII? Ripoll «Era CML, anno CMXII. 
Obitus Gifredi comiti 
bone memorie, cui 
quiescit in cenobio Sancte 
Marie Rivippullensis»

Annals de  
Ripoll II

d ? Cuixà «in veteri codice 
monasterii Cuxanensis ita 
legitur: Anno Domini 
DCCCCXIII, obiit 
Gifredus Pelosus primus 
comes Barcinonensis.»245

Marca 
Hispànica  
col 382

245 (Cingolani 2009b, 25) Aquest text, Cingolani l'identifica com el 
mateix de l'Abaciologi de Sant Martí del Canigó (a), i atribueix molt 
raonadament  a  Baluze  la  confecció  de  la  versió  de  la  Marca 
Hispànica  (d).  Tot  i  així,  el  posem  per  la  referència  a  l'origen 
cuixanès.
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