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Proposta d'identificació de Guifré d'Arrià.

Sumari:

Es presenta la hipòtesi que el pare de Guifré Pilós 
segons  la  Gesta  comitum  Barchinonensium (GCB),  el  mític 
Guifré  d'Arrià,  es  pot  identificar  com  la  suma  dels 
personatges històrics Sunifred I comte d'Urgell i Cerdanya 
més  Guifré  I  comte  de  Girona,  i  s'analitza  com  aquesta 
identificació  afecta  a  la  historicitat  de  la  part 
'llegendària' de la GCB. En el transcurs, es mira de fer 
bona la hipòtesi d'un sol personatge amb dos noms (Sunifred-
Guifré), que finalment es veu abandonada per la d'un Guifré 
Pilós, fill de Guifré de Girona adoptat per Sunifred comte 
d'Urgell.

Introducció:

El personatge de Guifré d'Arrià, el pare llegendari de Guifré Pilós, és sens 

dubte un dels grans personatges de la mítica catalana. Apareix com a tal ja en 

el  relat  inicial  de  la  primera  edició  de  la  Gesta  comitum  Barchinonensium 

apareguda el segle XII, relat que ha estat datat recentment com a confeccionat 

a la segona meitat del segle XI, a Ripoll1.

L'existència  de  Guifré  d'Arrià  no  va  ser  posada  mai  en  dubte  per  els 

historiadors que del segle XII ençà ens n'aniran parlant i aportant detalls de la 

seva vida. Així serà fins arribar al segle XVIII, on en un escenari polític marcat  

1 (Cingolani:2009b) Hem d'agrair molt especialment a l'autor la gentilesa de deixar-nos accedir a la seva 
obra, abans de la publicació.
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localment per la caiguda de Barcelona el 1714, la historiografia experimentarà 

una forta evolució, marcada per dos trets fonamentals. 

Per una banda, la creixent influència de l'empirisme i els efectes tardans de 

la il·lustració, faran donar la rellevància necessària, que fins llavors havia estat 

furtada, a l'estudi de la documentació pròpia de l'època i a relativitzar el pes de 

les opinions dels historiadors anteriors. 

Per  l'altra,  es  donarà  el  fet  que els  estudiosos de la  història  d'aquestes 

terres es concentraran en l'àmbit de les comunitats cristianes, i així serà que 

Bollandistes (jesuïtes) i Mauristes (benedictins), catòlics tots ells, es dedicaran 

a recollir i a analitzar tota la documentació disponible en monestirs, catedrals, 

arxius, etc.

La ideologia catòlica d'aquells historiadors, juntament amb l'afany cientifista 

de la il·lustració, els portarà a expressar obertament llur desig d'acabar amb els 

'mites'2 i els 'errors' nascuts de la 'ignorància' pròpia del passat. El resultat serà 

que aquells historiadors bastiran una nova visió global  de la nostra història, 

visió que això sí, haurà de ser acceptable per al catolicisme.

Si bé és cert que el cientifisme d'aquells investigadors aportarà l'element 

positiu  de  la  intenció  de  cercar  l'objectivitat,  llur  catolicisme actuarà  com a 

director  ideològic,  elegint  quins  temes  són  susceptibles  de  ser  considerats 

'mentida' i quins no, quins han de ser 'explicats' i quins són 'naturals', quins són 

'mite' i quins són 'història'. 

El  moviment  responsable  de  la  nova  narració  històrica  pel  que  fa  a 

Catalunya neix el segle XVII, amb Pierre de Marca i el seu secretari Baluze3, 

2 (Abadal:1984 dedicatòria de Pierre de Marca i p. 30)
3 (Marca:1688)  ”Marca  hispanica,  sive  Limes  hispanicus:  hoc  est  geographica  &  historica  descriptio 
Cataloniae, Ruscinonis & circumjacentium populorum” Treball en gran part hereu de la documentació que 
Jeroni Pujades havia recollit durant la seva vida i que fonamentava la seva obra  Crónica Universal del  
Principado de Cataluña (Villanueva 1821,VI,233-235).

Contrasta  fortament  la  convençuda  catolicitat  de  Baluze,  secretari  de  l'arquebisbe  de  Tolosa  i 
governador de Catalunya, Pierre de Marca a qui li publicarà l'obra pòstuma de la Marca Hispánica, amb la 
profunda erudició pagana de Pujades, que per burlar la censura catòlica, esmuny sota la disfressa d'un 
catolicisme exacerbat tot el coneixement de les arrels a-cristianes de la cultura de Catalunya que li és  
possible de mentar. 

La figura i l'obra de Jeroni Pujades, potser el darrer gran historiador clàssic català, queda encara als 
nostres dies pendent de rehabilitació. La seva memòria i la seva obra van ser víctimes dels interessos 
polítics, i encara no se li ha donat el relleu i el tractament que es mereix. Només dos breus apunts com a 
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però abasta fins al segle XX i encara fins als nostres dies. Es podria pensar que 

el pas del temps hauria temperat la intensitat de la ideologització catòlica de 

l'anàlisi històric de les nostres terres, però el cert és que ho ha fet molt menys 

del què se sol pensar. 

Un botó de mostra: en l'obra del gran historiador català Ramon d'Abadal Els 

precedents antics a la història de Catalunya, hom pot llegir com en una data tan 

tardanera com l'any 1967 una gran figura de la historiografia catalana, com ho 

és Abadal, no té inconvenient a igualar la figura de l'emperador romà del segle 

IV Julià  (home culte,  que va ser  anomenat l'Apòstata  perquè va rebutjar  el 

cristianisme) amb ... Hitler!4 

I ho fa, tal com ho declara en les pàgines 278-279 de la dita obra, des de 

l'experiència personal d'haver viscut a Àustria en temps del dictador. Clou llur 

exposició de les similituds entre Julià i Hitler amb aquestes paraules:

'Hitler no inventava res, Julià  ja l'havia precedit en l'enginyós camí.  Les 
tiranies solen seguir sempre uns camins semblants.'

El motiu d'aquesta equiparació? Purament ideològic, tan sols per defensar 

el dret del cristianisme a ser ensenyat des de les escoles!

El resultat d'aquesta evolució catolitzant de la historiografia de les nostres 

terres a partir del segle XVIII, lligat a la situació d'aniquilació política que es va 

donar a partir de Barcelona 1714, va dur a què el que fins llavors havia estat dit  

de la història catalana es veiés sistemàticament posat en qüestió. Certament, 

van fer un gran bé a la història de Catalunya, atès que en mirar de reescriure-la 

mostra: 
1) La seva acta de defunció és del 1635 als seixanta set anys, i tan mateix en llur Coronica, diu estar viu 

el 1645, i tenir deu anys més dels que representa que va viure. 2) La seva obra, publicada la primera part  
el 1609 en català, va ser acabada i publicada en castellà; ja fóra hora que algun dels nostres erudits 
dirigís una reedició crítica global de la seva obra traduïda al seu català original. Creiem que una tal versió 
de  la  Coronica  Universal  del  Principat  de  Cathalunya fóra  del  grat  del  seu  autor,  ja  que  van  ser 
consideracions  polítiques  de la  Catalunya  del  segle XVII  les  que li  van  desaconsellar  de  publicar  la 
segona  part  en  català.  Tenim  els  erudits  i  la  capacitat  per  fer-ho,  encoratgem  doncs  des  d'aquí  la 
realització d'una tal obra.
4 (Abadal:1967 278-279)
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segons les dades objectives que no contradiguessin la visió catòlica, sí que van 

provocar un aprofundiment substancial en el coneixement d'algunes àrees. En 

altres no, en les que eren sensibles per a la ideologia cristiana el  que s'ha 

donat,  encara fins els  nostres  dies,  és  una situació  d'impasse,  d'evidències 

ignorades, de silencis erudits, i de secrets a veus pulcrament ignorats. 

I  és  que  si  la  visió  pre-Barcelona-1714  pecava  com pequen  la  totalitat 

d'històries 'estatals' d'una magnificatio de les figures nacionals, la visió 'catòlica' 

que  es  basteix  a  partir  del  segle  XVIII  cau  intencionadament  en  el 

provincianisme, en l'engrandiment de tot el que sia 'reial', 'imperial' o 'papal', en 

una oberta franco-fília, en un cec enaltiment del romanisme, i en la negació de 

tota  rellevància  intrínseca  als  desenvolupaments  locals,  així  com  el 

menysteniment sistemàtic de tots els aspectes de la nostra història contraris a 

la visió cristiana; i n'hi ha molts, a les nostres terres!
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Deconstrucció de Guifré d'Arrià

Guifré d'Arrià forma part d'aquest passat mític que va ser reescrit. Segons la 

GCB, era el pare del Pilós i va ser mort per instigació del comte Salomó, que 

conspirava a la cort del rei franc; anys després, el seu fill Guifré Pilós, que era 

petit quan llur pare va ser mort, explica la GCB, es venjarà al seu torn matant 

Salomó i reprenent el control del comtat que li corresponia com a herència5.

Els fets tenen una base històrica, i  van passar a mitjans del segle IX (el 

Pilós apareix documentalment com a comte a Urgell a la dècada dels 870). Al  

revisar la poquíssima documentació que ens ha arribat d'aquells segles, tota de 

fonts  'oficials'  (cúria,  església,  notariat)6,  es  va  trobar  que  en  un  document 

apareixia  el  nom  del  pare  del  Pilós,  i  era  'Sunifred'7,  i  en  un  altre  també 

apareixia un Sunifred com pare de Miró el Vell8, un dels germans del Pilós.

El 'Guifré' pare clàssic del Pilós no constava en els documents de l'època i  

per tant, es va concloure que la figura de Guifré d'Arrià havia estat inventada 

per el creador de la GCB al segle XII. Un altre 'mite' havia estat 'aclarit', un gran 

avenç  per  a  la  historiografia!  Un  altre  engany  havia  estat  desfet,  i  el  

coneixement real de l'època era així incrementat, albrícies!

Un comentari  de  Coll  i  Alentorn,  en  el  seu treball  Guifré  el  Pelós en la  

historiografia i  la llegenda publicat el  1990, explicant el  final  del procés que 

acabem d'esmentar,  dóna el to de les opinions dels historiadors catòlics de 

finals del segle XX9 sobre el personatge:

'I  vet  aquí  com, amb un simple,  però  ben autèntic  document,  quedava 
eliminada   la   presència,   que   semblava   irreductible,   del   famós   Guifré 
d'Arrià, que tanta nosa havia fet als nostres investigadors.'

5 (Cingolani:2009b)
6 (Zimmermann:1984)
7 (Ponsich:1988 35-44)
8 (CC6  Doc. 81)
9 (Coll:1990 114)
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Aquest és encara l'estat actual a inicis del segle XXI, de la qüestió de la 

historicitat  de Guifré  d'Arrià;  formalment és un invent  com a molt  d'hora de 

mitjans del segle XI, nascut molt probablement arran de la confusió a l'època 

entre Guifré Pilós i el seu fill Guifré-Borrell.

Ara bé, com hem passat del Guifré d'Arrià comte i marquès de la Gòtia amb 

domini  des  de  Narbona  fins  a  Barcelona  dels  historiadors  medievals,  a  un 

exercici de fantasia político-literària?

Examinem un pas intermedi  del  procés,  que ens ho il·lustrarà  força  bé. 

Mirem  l'obra  començada  a  finals  del  segle  XVIII  i  acabada  al  XIX  (1819), 

España Sagrada de P. Henrique Flórez, Antolin Merino i  altres10.  No perquè 

tingui  res  de  especial,  sinó  perquè  documenta  molt  bé  el  procés  de 

deconstrucció historiogràfica de la figura de Guifré d'Arrià.

En aquesta obra veiem com Guifré d'Arrià és encara un personatge real, i  

com basant-se en el text de la consagració el 850/85811 de l'església de Santa 

Maria  de  Ridaura  (I),  se'l  considera  marquès  de  Septimània  i  comte  de 

Barcelona i Besalú (II).

I. “Modo   vero   excelentissimi   ac   reverendissimi   viri   Domini   Wifredi 
Marchionis confirmo ego Soniofredus Episcopus, cum voluntate omnium 
clericorum nostrae sedis Gerundae, et statuimus &c. Facta sunt enim haec 
anno Dominicae Incarnationis 858. Cal Octob. Anno 18. regnante Carolo 
gloriosissimo rege.”12

II. “Por este mismo tiempo Wifredo, Marqués de la Septimania y Conde de 
Barcelona,  que habia sido Conde de Besalú,  procuró  que su Iglesia de 
Santa   Maria   de   Riudaura   fuese   consagrada   por   su   Obispo   Diocesano 
Soniofredo, que lo era de Gerona”13

Avui dia sabem que el text aquest de Ridaura està confeccionat seguint el 

10 (Flórez:1819 Vol 43 Cap 18, p. 99-194 + Apd LVII, p. 521-536)
11 L'any de la data d'aquest fals, oscil·la, ja que permet les dues lectures, 858 si s'até només a l'any de 
l'Encarnació, o el 850 si es parteix del any del regat de Carles (onzè), i es considera que el VIII del 858 
especifica la kalenda. Els diferents autors han anat oscil·lant entre aquestes dues possibilitats; més 
endavant s'apuntarà una nova possibilitat d'interpretació d'aquesta datació.
12 (Flórez:1819 Vol 43 Cap 18, p. 101)
13 (Flórez:1819 Vol 43 Apd LVII p. 531)
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patró del preàmbul de la consagració de Santa Maria de Ripoll del 977 14, i per 

tant difícilment se'l pot considerar original; de fet, se'l considera ser un fals; tot i 

que, com veurem més endavant, sembla que sí que existia un comte de Girona 

el  850  anomenat  Guifré,  cosa  que  creiem  que  no  ha  estat  degudament 

avaluada encara.

La consagració de Ridaura es considera actualment feta per Sunyer, el fill 

del Pilós al segle X, si bé a l'única referència que ens en ha arribat, una menció 

que en fa  Mabillon15 (III)  al  segle XVII,  se la considera falsa16 per  els clars 

anacronismes que presenta,  per  fer  bo  el  fals  del  850/858,  i  per  tenir  una 

datació aparentment errònia. Amb tot, il·lustra com en els segles anteriors la 

dita consagració del 850/858 era considerada com a bona. Segons el text de 

Flórez:

III. Confirmase lo dicho [que l'església de Ridaura havia estat consagrada al 
segle IX] con lo que refiere el célebre Mabillon en el tomo 3º de los Anales 
Benedictinos pág. 507. El Conde de Besalú Sunier hizo una nueva obra en 
la   Iglesia   de   Ridaura,   y   suplicó   al   Obispo   de   Gerona   Wigo   pasase   à 
consagrarla,  convidando tambien al Obispo de Bareclona.   Copiaremos 
sus   mismas   palabras.   “Ipso   anno   (950.)   Suniarius   Bisuldensis   Comes 
cellam Riodezariam in comitatu Bisuldensi, cum ecclesiis Sanctae Mariae, 
Sancti  Petri,   et  Sabcti   Joannis,  atque sancti  Andreae  quam cellam ante 
annos centum Wifredus Comes et marchio extruxerat, et per Soniefredum 
Gerundensem Episcopum consecrati curaverat, novo opere rextruxit, et ab 
Ugigone   Gerundensi   atque   Teudorico   Barcinonensis   Episcopis   denuo 
dedicare fecit anno incarnationis 950. indictione IX. Kalendis octobris.”17

Ordeig i Mata, partint de la falsedat de la consagració del 850/85818, opina 

que la referència a la 'consagració de feia 100 anys' (ante annos centum) és de 

la mà de Mabillon, i no de la perduda consagració del segle X feta per Sunyer,  

però el text, en la seva literalitat, no ho aclareix, ja que tot ell és de la mà de 

Mabillon; per tant, no sembla prudent tancar, partint només d'aquestes proves, 

14 (Ordeig:1990 Doc. +6 p. 22-26)
15 (Mabillon:s. XVII  Vol 3,  507)
16 (Martí:1997  128)
17 (Flórez:1819  Vol 43 Cap 18,  101)
18 (Ordeig:1990 Doc. +53 p.129)
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la  possibilitat  de què la  consagració inicial  del  monestir  de Ridaura hagués 

estat anterior a Sunyer; de fet, aquesta era l'opinió del falsificador original19. 

En  l'obra  de  Flórez,  veiem  doncs  com  el  títol  de  marquès  del  fals  de 

Ridaura-850/858 fonamentava  la  consideració  de  què  el  personatge  era 

marquès de Septimània i seguint la tradició històrica del Guifré d'Arrià clàssic 

era també comte de Girona, de Besalú i de Barcelona.

Ara bé, en el temps de Flórez, el successor de Guifré d'Arrià en el càrrec de 

comte de Barcelona, Guifré Pilós, ja no és fill seu, sinó que aquest ho és de 

Sunifred i Ermessenda (IV), i és que el document que anomenava el pare del 

Pilós com a Sunifred i no com a Guifré ja era conegut. El procés de separació 

de  Guifré  d'Arrià  del  tronc  dinàstic  dels  primers  comtes  catalans  ja  havia 

començat.

IV. “En esta ocasión y por este motivo dividió el Rey Carlos la Septimania en 
dos estados ò gobiernos: el primero retuvo el nombre de Septimania, pues 
propiamente lo era: el segundo fue llamado Marca de España, ò Condado 
de   Barcelona.   El   primero   fue   dado   a   Bernardo   II.   Marqués   de   la 
Septimania, y el segundo à Wifredo II. Conde de Barcelona y Marca de 
España en propiedad y hereditario; y en este respecto fue el primer Conde 
propietario de Barcelona. Era hijo de Suniefredo y Ermesinda, y hermano 
de Miron Conde de Rosellon y de Radulfo Conde de Conflent. Fue esto 
asi ordenado por Carlos Calvo asi dicho año de 864.”20

Resulta  molt  interessant  constatar  com,  per  llavors,  la  separació  de  la 

Septimània  amb  Catalunya  (en  termes  actuals)  és  recordada  clarament, 

assignant Septimània a Bernat II i Catalunya a Guifré II (Pelós), però des del 

punt de vista actual, aquest Bernat II tant podria referir-se a Bernat de Gòtia si  

atenem a l'ordre de la successió dels fets i la data que en dóna Flórez (864), o  

bé  al  Bernat  Plantapilosa,  si  atenem al  concepte  de separació  Septimània-

Catalunya, arran de la liquidació dels honors del rebel Bernat de Gòtia el 878 a 

l'assemblea de Troyes. Aquests dos moments encara no havien estat clarament 

19 (Martí:1997 49) L'autor opina que l'instigador de la creació dels falsos de Ridaura fou l'abadia de La 
Grassa.
20  (Flórez:1819 Vol 43 Apd LVII p. 534)
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diferenciats en la reconstrucció històrica que es feia en l'època de Flórez.

Un cop treta la paternitat del Pilós, el  següent pas va ser ja directament 

atribuir a Sunifred el  control  de la Septimània, i  eliminar del  tot la figura de 

Guifré d'Arrià. Això es va fer una mica a la lleugera; ho examinem tot seguit.

Tenim constància de què Sunifred era  anomenat  'fidelis'  per  el  rei  franc 

Carles el Calb21, cosa que a l'època implicava el vassallatge del fidelis a llur 

senyor,  en  aquest  cas  el  rei,  i  per  tant,  podem  considerar  que  era  un 

personatge que a la  dècada dels  840 estava en bona sintonia amb la  cort 

franca.  Després  de  l'execució  el  844  de  Bernat  de  Septimània,  comte  de 

Barcelona i  marquès de la Gòtia a Tolosa pel  mateix Carles el  Calb, es va 

creure que en retribució d'una actuació militar anterior de Sunifred (el 841) que 

hauria  aconseguit  aturar  una  important  algarada  àrab  contra  Narbona  i  la 

Cerdanya, van ser atorgats al dit fidelis Sunifred els honors del tuat22 Bernat de 

Septimània23.

El fet és que no consta cap document de Sunifred del període 845-848 en el 

que representa que va regir els destins de la majoria de les terres catalanes. 

Tot el que tenim és un precepte de Carles el Calb datat del 19 de Maig del 844
24, és a dir, tal vegada del mateix mes de la mort de Bernat de Septimània, en el 

que Sunifred apareix com a marquès, i d'aquesta sola menció que només ens 

ha arribat en còpies tardaneres s'entén que ho fos de la Septimània o Gòtia25.

La dada que posa dubtes sobre la interpretació d'aquest episodi  és que 

recentment  s'ha  trobat  un  fragment  perdut  el  1956  de  l'obra  Muqtabis de 

l'historiador àrab del  segle XI  Ibn-Hayyan, on es relata la dita incursió àrab 

contra Narbona i  la Cerdanya del  841 que Sunifred representava que havia 

aturat, i que era el presumpte motiu d'haver estat recompensat amb el control 

de la Septimània i bona part de Catalunya. En el text s'ha pogut comprovar que 

21 (Abadal:1979 27-28)
22 (Vic:1840  Vol II,Apd. IXIV, p. 633)
23 (Salrach:2002 33)
24 (CC 2) Doc. XVI. En el document anterior, el XV, que és referit a les valls de Andorra i Prada, aquest 
'fidelis Sunifred', apareix com a 'fidelis Sigfrid'. Abadal ho atribueix a un error del copista, però cal posar 
també el dato sobre la taula.
25 (Abadal:1979 31-32)
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la  lectura  que se  n'havia  fet  fins  ara  era  errònia,  i  que al  lloc  de  Narbona 

l'original posava Osona, i al lloc de Cerdanya hi figura Taradell26. Això aigualeix 

evidentment  l'abast  de  la  gesta  de  Sunifred  i  en  conseqüència  debilita 

fortament  l'argument  de  la  presumpta  nominació  de  marquès  com  a 

recompensa reial.

Així  doncs, tenim un Sunifred comte d'Urgell  i  Cerdanya, marquès de la 

Gòtia, que suposem ho va ser per llur fidelitat al rei franc i que figura només en 

un document com a pare del Pilós, i en un altre com a pare d'un dels seus 

germans.

26 (Bramon:2000a 133-135)
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La paternitat de Guifré Pilós.

L'únic document que explicita un Sunifred com a pare de Guifré Pilós, va ser 

qüestionat  ja  per  Bofarull27 a  inicis  del  segle XIX.  Posteriorment,  Abadal  en 

descartarà globalment  les  seves crítiques al  document  tot  titllant-lo  de gran 

arxiver  però  mediocre  historiador,  dient  que  creu  que  són  intricades  i  poc 

fundades28, però un examen del cas no subscriu plenament aquesta opinió. Si 

més no, hi ha un punt que certament resulta molt poc clar.

El text diu:

«Nos simul in unum donatores, is est Sesenanda, Suniefridus, Wifredus comes, 
Rodulfus comes, Miro comes, Suniefredo abati vel cuncte congregationi ... propter 
remedium domni Suniefredi genitoris nostri vel domnae Ermesindae genitricis 
nostrae   ...   Facta   haec   scriptura   donationis   nostrae..   ...madii,   anno   quod   abiit 
Karoleus imperator, Christo regnante, rege expectante ...» 29

El quid està en què la datació, que preferentment s'ha posat al maig del 

888, encara no reconeix Odó com a rei, però en el document de donacions a 

Ripoll datat de pocs dies abans, trobem:

Ripoll:  «...   donamus   atque   concedimus   ego   Guifredus   comes   et   Guinidildes 
comitissa ad domum Sanctae Marie monasterii  Rivipollensis  ...  Facta gesta vel 
donacione. XII. Kalendas mai, anno primo regnante Odone rege. ...» 30

És a dir, que en qüestió de dies, els documents passen de reconèixer el rei  

Odó a no reconèixer-lo! En el benentès de què tots els documents posteriors sí 

que reconeixeran el rei Odó; ens trobem doncs davant d'una anomalia.

Abadal mirarà d'explicar-ho indirectament, tot fent una filigrana especulativa. 

Dirà que els documents eren datats segons la conveniència política del que feia 

els  documents,  no  del  que  els  firmava,  i  que  en  aquest  cas  el  bisbe  que 

presideix  el  text  de  Ripoll,  ja  havia  reconegut  el  rei  Odó,  mentre  que  el 

27 (Bodarull:1836 4-8)
28 (Abadal:1979 26)
29 (Abadal:1989 146-147)
30 (Abadal:1989 132-146)
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document de La Grassa, al ser curial,  no el reconeixia encara; ja que en la 

reconstrucció  especulativa que fa  dels  fets  de l'època,  Abadal  opina que el 

comte Guifré no va reconèixer el rei Odó fins el tercer any del seu regnat31. 

Fins aquí, res a dir; la inconsistència, però, de l'explicació d'Abadal està en 

què posa com a senyal  del  reconeixement  del  rei  Odó per  part  de  Guifré,  

precisament, la datació dels seus documents segons l'any del seu regnat! És a 

dir,  que segons la seva tesi, si Guifré firma un document curial datat pel rei  

Odó,  això  és  senyal  de  reconeixement  institucional,  però  si  en  firma  un 

d'eclesiàstic, no ho és. 

Filigrana extremadament dèbil, ja que la distinció entre un document curial o 

no, en aquest cas, resulta summament tènue, donat que ens trobem davant de 

dues donacions comtals a dos monestirs, un a Ripoll i l'altra a La Grassa. 

A més, no podem deixar de senyalar que l'argument de base que Abadal fa 

servir en el seu raonament, i que evita de formular explícitament tot donant-lo 

com un fet provat, és el que en termes col·loquials podríem expressar com que: 

el  comte firma 'el que li  posen al davant',  independentment del que posi en 

l'escrit. Afirmació completament contrària a la cultura catalana de l'època, que 

ha estat titllada per Zimmermann de maniàtica del dret i de l'escriptura, i per 

tant del dret escrit32. 

Pretendre que a l'època en què tots els documents anaven datats segons el 

regnat dels reis francs, la firma de la màxima autoritat del país en un d'aquests 

documents representa o no l'acceptació del rei franc depenent només de qui  

hagi  confeccionat  el  document,  resulta  d'una  incongruència  processal  no 

acceptable, i xoca de pla amb el profund sentit jurídic de la societat visigòtica 

del moment. 

En  contrast  amb l'arbitrarietat  subjacent  en  aquest  plantejament,  podem 

contraposar  com  treballs  més  recents  per  exemple  han  revelat  com 

precisament en el  tema de les datacions, tota una sèrie de documents que 

31 (Abadal:1989 70-76)
32 (Zimmermann:1989  96)
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presentaven una sintaxi anòmala dels dies i mesos (acumulació de partions), 

lluny de ser una mostra de la ignorància del escribes que els van redactar, com 

es considerava fins ara,  revelen una pràctica desconeguda fins el  moment,  

però certament sistemàtica i curosa33. I és que cal subratllar la incoherència de 

presentar conjuntament per una banda una societat tan enrederida i inculta que 

'no sap gaire bé en quin any viu', i alhora per l'altra titllar-la de maniàtica de 

l'escriptura, i que resulta que al segle següent tindrà l'únic centre de l'Europa 

occidental  cristiana  on  s'ensenyarà  plenament  el  quatrivium,  és  a  dir,  les 

ciències del càlcul (aritmètica, geometria, música i astrologia).

Per tancar doncs el tema de la datació al 888 del document on figura un 

Sunifred com a pare del Pilós, mostrem la llista de datacions extreta dels texts  

fets en vida de Guifré el Pilós que presenta en el treball Els temps i el regiment  

del comte Guifré el Pilós el propi Abadal, on es pot veure com el document en 

qüestió és el número XI, i està rodejat tant abans com després de documents 

datats per el regnat d'Odó.

ID-Any Datació

I-873
Anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi DCCCXXI, indictione VI, XI kalendas octobris, 
anno XI regnante Karolo gloriosissimo rege.

II-877 13 de las Kalendas de febrero año 37 de Carlos.

III-877 2 nonas de julio de año 38 de Carlos emperador.

IV-880 7 de las kalendas de mayo del año 3 de Karloman.

V-880 1 de mayo año 3 de Karloman.

VI-885 VI kalendas julii, anno primo regnante Karolo imperatoris.

VII-885 kalendis decembris, anno primo quo coepit regnare rexCarolus.

VIII-886 VI kalendas junii, anno II regnante Karulo imperatore.

IX-887
anno Incarnationis Domini nostri Jhesu Christi DCCCLXXXVII, indiccione II, seu sub anno III 
imperii Carolis, VIII kalendas julii, et pacta XXIII, seu era VII.

X-888 XII. Kalendas maii, anno primo regnante Odone rege.

33 (Baucells:1998)
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ID-Any Datació

XI-888 ...madii, anno quod abiit Karoleus imperator, Christo regnante, rege expectante.

XII-889 Kalendas madias, anno II. Regnante Oddone rege.

XIII-890

anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi DCCCLXXXX, indicione octava, seu sub anno 
II imperii Odoni, VII. Kalendas juliim epacta XXIII, era DCCCCCXXVIII ... VII kalendas julii, 
anno Incarnationis  prefatae  DCCCLXXXX,  seu sub aera  DCCCCXXVIII,  seu  sub  imperii 
Odonis imperatoris vel anno tertio.

XIV-890 II kalendas augusti, anno tertio regnante Odone rege.

XV-? text perdut-carta poblament de Cardona.

XVI-? text perdut- església de Moià

Per  acabar-ho  d'adobar,  el  dit  document  està  datat  a  pocs  dies  de  la 

consagració de Santa Maria de Ripoll; de fet, se suposa que la donació a La 

Grassa és feta al mateix Ripoll donada la proximitat temporal dels documents. 

Doncs  bé,  tal  com  assenyalava  ja  Bofarull,  cap  dels  germans  de  Guifré, 

presents en la donació a La Grassa, apareix ni tant se vols firmant en cap dels 

documents de Ripoll,  i  a l'inrevés, Guinedilda, que apareix al  costat del seu 

marit Guifré en totes les seves donacions, i certament en la de Santa Maria de 

Ripoll, l'única vegada en la que no apareix és precisament en aquesta de La 

Grassa.

Altrament, també s'ha mirat d'identificar el Carles difunt del text com Carles 

el Calb i per tant considerar el text datat del 878 no el 888, opinió  expressada 

inicialment  per  Mabillon,  i  més  recentment  per  exemple  per  Ponsich34 o 

Magnou-Nortier35, però que tampoc està lliure de dificultats. De fet,  Abadal36 la 

rebutjava dient que l'argument base de Mabillon, que era que Lluís el successor 

no havia estat reconegut inicialment al Llenguadoc, era molt qüestionable, tot 

entenent que tal  vegada Bernat de Gòtia no el  reconegué, però que en les 

nostres terres existeixen documents datats del primer any del regnat de Lluís. 

Si fos a finals d'abril o inicis de maig del 878, el moment històric és molt  

34 (Ponsich:1994 13)
35 (Magnou-Nortier:1996 52-53)
36 (Abadal:1989 148)
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delimitat, ja que estem just durant la insurrecció armada del fills de Sunifred, els 

propis signants de la donació, contra Bernat de Gòtia. Just aquests dies, l'onze 

de maig, arribava a Arlés el Papa Joan VIII qui pocs dies després amenaçarà 

per escrit a Miró i Sunifred (Huncfrid) amb l'excomunió tot emplaçant-los a anar 

a  justificar-se  a  Troyes37,  on  recordem que  el  setembre  es  trobarà  amb el 

mateix  rei  Lluís.  De  manera  que  les  dificultats  d'aquesta  datació  són  com 

encaixar-la amb els crítics fets ocorreguts en la dècada dels 870 entre el regne 

franc i la Gòtia. 

A part d'aquesta circumstància política tan especial, hi ha encara un altre 

dificultat afegida, i és que si Ermessenda i Sunifred ja eren morts el 878, tal  

com la  fórmula  del  text  fa  creure,  llavors  l'Ermessenda  que  apareix  en  un 

document posterior (885) en una altra donació dels fills de Sunifred, aquest cop 

a  Cuixà,  datada del  'primer  any del  rei  Carles'38,  hauria  de  ser  llavors  una 

germana i no la mare dels donants. Possibilitat que Abadal reconeix en el seu 

anàlisi del document39 com a factible, però que estranyat de la presència dels 

germans a Conflent en aquesta altra donació, el porta a decantar-se per l'opció 

de creure que fou l'Ermessenda esposa de Sunifred qui féu tant la donació a 

Cuixà el 885 com la de la Grassa el 888. Tal com es pot veure, l'escassetat 

documental i la imprecisió de les datacions fan múltiples les interpretacions.

Si  descartéssim  aquest  document,  la  filiació  Guifré–Sunifred  dependria 

només de  la  relació  indirecta  de  Sunifred  com a  pare  de  Miró,  més  la  de 

germanor d'aquest amb el Pilós. El document en el que es parla d'un Sunifred 

com a pare de Miró40 no presenta aparentment cap problema, però no així el 

document que explicita a Miró el Vell com a germà de Guifré Pilós. Es tracta de 

la consagració de Formiguera, i de fet cronològicament és el primer text que 

tenim de Guifré Pilós i l'únic que el situa a inicis de la dècada dels 87041.

 

37 (Ponsich:2000 64)
38 Es comentarà el text posteriorment a la secció Guifré fill de Guifré.
39 (Abadal:1989 Doc. VII)
40 (CC 6 Doc. 81)
41 (Abadal:1989 Doc I, 103-107)
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Formiguera:  «...   Anno   Incarnationis   Domini   nostri   Jesu   Christi   DCCCXXI42, 
indictione VI, XI kalendas octobris, anno XI regnante Karolo gloriosissimo rege ... 
et a comitibus Wifredo et fratre ejus Mirone et comitibus Olibano et fratre ejus 
Ayfredo  ...  pro   Dei   amore   et   remedio   animarum   nostrarum   seu   parentum 
nostrorum,   atque   tradimus   eandem   ecclesiam   pontifici   Sigebodo 
archiepiscopo ...» 

El problema d'aquest text torna a estar en la datació, ja que l'any de Crist 

que hi figura és el 821 (o 820 segons la versió) com a l'onzè any de Carles.  

Datació impossible, ja que en la seva literalitat ens situa en època de Lluís el 

Pietós, i l'única manera de reconciliar-la amb un regnat d'un Carles és pensar 

que a l'any que figura en el text li van restar inadequadament (en alguna còpia 

posterior)  els  38  anys  de  diferència  entre  la  datació  per  l'Era  i  l'any  de 

l'Encarnació, i creure que inicialment hi posava un 858-859, en lloc del 820-821 

que hi figura. Llavors si més no, cauria dintre del regnat de Carles el Calb (843-

877). Tot i així, cap dels inicis reconeguts del regnat de Carles el Calb (840, 

843, 844), permeten reconciliar el seu onzè any de regnat amb la xifra 858-859.

De fet, la datació admesa actualment del text, i que és l'originària de Claude 

de Vic, ignora completament tant l'any de l'encarnació com el del regnat de 

Carles, i es basa només en què hi apareix l'arquebisbe Sigebod, documentat 

des del 872 fins el 885, més el fet que Carles encara sia anomenat rei i no  

emperador, i per tant ser anterior a la coronació imperial de 875. En el marge 

872-875, la indicció VI present en el  text llavors fa posar la data al 87343. A la 

dècada dels 870, el Guifré i el Miró germans que hi figuren només poden ser 

lògicament el Guifré Pilós i Miró el Vell.

Però això no és tot, ja que sí que es pot bastir una datació alternativa si 

considerem la possibilitat de què la datació del text estigui feta a partir de la 

llista de regnats dels reis francs que Gotmar al 940, i de part de Sunyer comte 

de Barcelona, va regalar a Abd al Rahman III per al seu fill, el jove Al-Hakam. 

En aquesta llista de reis, l'any d'inici de Carles el Calb és el 848, i per tant el 

seu onzè any sí que seria el 858, i sí que seria també la indicció VI, mentre que 

42 DCCCXX segons la HGL
43 (Abadal:1989 104)
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cal  recalcar  que el  820 o 821 presents  en el  text  cauen per  contra  en les 

indiccions XIII i XIV respectivament. O sigui, que l'onzè any de Carles segons 

Gotmar, sí que és el 858, i sí que és la indicció sisena i per tant estaria en línia 

amb la possibilitat de què el 820 del text fos el resultat d'haver convertit l'any 

858 de l'Era Hispànica a Any de l'Encarnació innecessàriament, error aquest 

abundosament documentat en els annals catalans44.

Però  llavors,  el  text  aquest  (si  més  no,  la  seva  datació)  seria  un  fals 

posterior al  940, ja que la cronologia de Gotmar és inventada llavors45,  i  de 

retruc ens trobaríem en què, un Guifré a finals de la dècada dels 850 no podria 

pas  ser  el  Pilós,  que  hauria  de  ser  llavors  un  nen,  i  de  nou  tindríem una 

referència antiga a un Guifré corresponent a la generació dels Pares del Pilós,  

és a dir, un Guifré d'Arrià-Girona.

De manera que el que tenim és que dels tres documents sobre els que 

descansa la paternitat de Sunifred, dos directes més un indirecte, ens trobem 

que de dos d'ells se'n pot argumentar la seva alteració posterior, i per tant, es 

debilita  la  seva  fermesa  com  a  testimonis  fefaents  de  l'època  de  la  seva 

creació.

Mirem doncs de posar en la seva justa mesura la fiabilitat de l'opinió actual 

sobre  la  paternitat  de  Guifré  Pilós  basada  en  Sunifred  comte  d'Urgell  i 

Cerdanya, i passem a parlar de l'altra figura històrica que ens concerneix i que 

ha estat un dels grans personatges perduts de la historiografia catalana, Guifré 

de Girona.

44 (Cingolani:2009a pg. 34) Hem d'agrair molt especialment a l'autor la gentilesa de deixar-nos accedir a 
la seva obra abans de la publicació.
45 (Vilaseca:2010) Comenta aquesta cronologia i el seu possible paper en la política catalana de mitjans 
del segle X.
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Guifré de Girona

Una de les  coses que resulta  més curiosa,  és  com tot  i  existint  proves 

documentals d'un comte anomenat Guifré en la franja cronològica corresponent 

als pares del Pilós46, no s'hagi explorat en el segle XX la seva possible relació 

amb el personatge de Guifré d'Arrià amb més profunditat.

És tan complet i definitiu el convenciment de què el d'Arrià mai va existir,  

que fins i tot de vegades s'oblida que hi ha evidència documental de l'existència 

del comte Guifré! Cert que la gran majoria dels texts que li eren adjudicats, al 

considerar-se fabricats a partir de mitjans-finals del segle X, disminuïren la base 

documental fiable del personatge, però és que el convenciment de ser aquest 

un tema resolt  per  a  la historiografia  moderna el  va dur  a ser  pràcticament 

ignorat a partir del segle XX (fins on sabem, mai ha estat inclòs en cap dels  

arbres genealògics moderns dels comtes catalans47); molt menys podria tenir 

alguna cosa a veure amb el llegendari Guifré d'Arrià!

Examinarem de prop el tema de la documentació existent sobre Guifré de 

Girona,  i  com  ha  estat  tractada  fins  als  nostres  dies,  ja  que  resulta  molt 

interessant. I és que veurem com una rere l'altra, les proves documentals han 

estat  hiper-qüestionades,  sempre  en  el  mateix  sentit:  negar  l'existència  del 

comte Guifré. Però de l'anàlisi global veurem com tot i així, sí que se'n desprèn 

que el comte existí al segle IX tal com s'havia cregut fins al segle XX48. 

La base documental a estudiar és molt minsa, ja que es limita a cinc texts:

1. Un judici el 841 sobre Tarradelles on apareix un vescomte a Girona 

anomenat  Guifré (A).

Terradellas: «<I>n presentia donni Gondemari sedis Gerundensis episcopi, Uifredi 
uiceicomiti   ...   est   de   ipso   torrente   quod   ipso   uillare   de   Terrutellas   ...   Facta 
recognitione sub die .IIII. Nonas septembris anno .II. Post obitum donni Lodouici 
imperatoris.»

46 (Botet:1846)
47 (Abadal:1969 210) En reconeix un parentiu possible amb de la família del Pilós atès el seu nom.
48 (Botet:1846 29-41)
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2. Un altre judici el 850 sobre Fonteta on apareix un ara comte Guifré. En 

presentem les dues versions, la del Cartulari de Carlemany del segle 

XIII, reeditada al segle XXI, on el comte és anomenat Unifredi (B):

Fonteta:  «<I>n   iuditio   Ermidone   et   Radulfo   uiceicomites,   seu   et   in   presentia 
Audegario et Guntardo, uassos Unifredi uenerabili comitis ... et terras qye sunt in 
uilla   Fonsedictus   uel   infra   suos   terminos   ...   Facta   professione   sub   die   .XI. 
Kalendas februarii anno .X. Regnante Karolo rege.»

i la de Baluze al segle XVII, on era anomenat Vvifredi (B'):

Fonteta: «In judicio Ermidone & Radulfo Vicecomites, feu & in praefentia 
Audegario & Guntardo vaffos Vvifredi venerabilis Comitis ... & terras quae funt 
in villa Fonfedictus vel infra fuos terminos ... Facta profeffione fub die undecimo 
Kalendas Februarii anno decimo regnante Carolo Rege.»

3. El  fals  que  hem  comentat  del  850/858 de  la  consagració  de 

Ridaura,  que presenta un preàmbul  copiat  de la  consagració de 

Santa Maria de Ripoll del 977 (C):

Ridaura:  «Proinde   venerandus   domnus   comes   cum   omni   veneratione   vel 
reverentia nominandus Vifredus ecclesiam quae est in comitatu Bisuldunense vel 
Ausonense,   in   villa   Riodazari   constructa   habetur,   ...   domno   itaque   Vifredo, 
comite   atque   marchione,   juvente   atque   precante,   ut   ecclesiae   suae   quae 
constructa esse dignoscitur in valle Riodazari, ut eam consecramus ... Perhacta 
sunt   enim   haec   anno   Incarnationis   dominicae   DCCCLVIII   kalendas   octobris, 
anno XI regnante Karulo rege.»

4. Un altre fals,  en aquest cas del segle XI,  sobre unes donacions 

d'un comte i marquès  Guifré i un vescomte Quiric al monestir de 

Tresponts als 16 anys del regnat d'un Carles (D):

Ridaura: «In Dei nomine et salvatoris nostri Ihesu Xpisti. Ego Wifredus comes [et marco] 
et Quiricus vicis comis ... damus totum ab integrum ad domum Sancti Andreae apostoli 
... Et etiam ego Wifredus comis et marco et Quiricus vicis comis damus ... Facta carta 
donacionis .XV. kalendas madii, anno .XVI. regnante Carlo rege magno.»

5. I la nota de Mabillon, que ja vèiem abans en el text de Flórez, sobre 

una segona consagració de Ridaura feta a mitjans del segle X, amb 
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clares senyals de falsedat (E):

Ridaura: «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.»

Abadal reconeixerà, en el seu llibre  Els primers comtes catalans de l'any 

1958,  el  comte  Guifré  del  850  com  el  vescomte  del  84149,  i  això  serà 

bàsicament tot el que s'ha sabut fins ara, tret de què Armand de Fluvià situa el  

seu període comtal  entre  el  848 i  el  85250.  Sembla  que ningú ha mirat  de 

relacionar el personatge amb els esdeveniments supra-nacionals de la política 

franca de l'època, i estranya com cap dels historiadors moderns hagi fet notar 

que tal com la GCB descriu tres generacions de comtes anomenats Guifré, així 

coneixem nosaltres tres Guifrés històrics, ordenats com a pertanyents a tres 

generacions consecutives.

GCB Documents

Guifré d'Arrià Guifré de Girona

Guifré Pilós Guifré Pilós

Guifré Guifré-Borrell

Els historiadors antics es van fixar en els falsos de Ridaura; el del 850/858 i 

la nota de Mabillon, i sí ho van atribuir lògicament a Guifré d'Arrià51. De fet, si 

hom llegeix Pujades, que no deixa de ser potser l'exponent més integrador de 

la  versió  històrica antiga,  podrà veure com els  esdeveniments objectivables 

amb el que es posa en relació al llavors històric Guifré d'Arrià, són bàsicament 

49 (Abadal:1979 27)
50 (Fluvia:1989 145)
51 (Pujades:1831)
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dos: deturar l'atac àrab del 84152, i la construcció i consagració de Ridaura la 

dècada dels 850. 

És a dir, els fets atribuïts al Guifré d'Arrià clàssic els trobem repartits entre el 

nostre actual Sunifred I comte d'Urgell i Cerdanya, i Guifré I de Girona, ja que 

tot i que el text de la consagració de Ridaura del 850/858 sigui un fals, el fet és 

que se l'identificava amb Guifré d'Arrià. D'aquí neix la hipòtesi inicial d'aquest 

escrit:

I  si  Guifré  d'Arrià  fos  la  suma dels  nostres  Sunifred  I  d'Urgell  i  

Guifré I de Girona? En altres termes, i si fossin una sola i mateixa  

persona amb dos noms?

Aquesta  hipòtesi,  que  pot  semblar  extrema,  troba  un  recolzament 

documental,  tardaner  certament,  però  no menys  exacte.  És en  l'obra  Flors 

Mundi d'inicis del segle XV, on l'autor assenyala que el pare de Guifré Pilós, 

que segons ell era fill d'un Sinofre, es deia Sinofre Jofre53. És a dir, que tenia no 

un,  sinó  dos  noms,  i  que  precisament  resulten  ser  els  dos  noms  dels 

personatges  reals  que  protagonitzen  els  fets  coneguts  assignats  al  Guifré 

d'Arrià clàssic!

Ara bé, abans de passar a examinar la trama històrica dels fets de l'època 

de Guifré d'Arrià-Girona, cal esvair primer els dubtes sobre la seva existència 

real, ja que l'opinió que es difon avui en dia per omissió és que ni tant se vols 

va existir. Ho farem tot examinant la documentació que ens n'ha arribat, a veure 

si  podem  demostrar  lògicament,  que  la  hipòtesi  d'un  Guifré  no  existent  o 

inventat és no acceptable.

52 És molt  de remarcar,  com Pujades  (s.XVII),  que diu  seguir  Garibay  (s.XVI),  descriu  correctament 
aquesta important algarada del 841-842. No sols la data correctament, sinó que també n'identifica el seu 
destí final correctament com a Catalunya, i no pas Narbona, com es creia fins l'any 2000 tal com hem 
comentat abans. La cita però que dóna Pujades de Garibay (lib XXXI, cap. XXIV), no és correcta, el  
capítol sí parla de Catalunya (caps. XXII-XXXVI), però no de la incursió del 841-842; si més no en les 
edicions de 1571 i 1628 de l'obra de Garibay “Los Quarenta libros del compendio historial de las chronicas 
y universal historia de todos los reynos de España”
53 (Cingolani:2008b Ap 6, 229-230)
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L'existència del comte Guifré de Girona

Ja hem comentat com a finals del segle XIX i inicis del XX, es va separar 

Guifré d'Arrià de la paternitat del Pilós i del marquesat de la Gòtia. Tot i així, un 

cop despullat de tota significació mítica i de la seva relació amb la dinastia del  

Pilós, el personatge com a tal, va continuar existint com a persona real en la 

historiografia catalana. A mitjans del segle XX, ja hem vist com Abadal a partir  

del judici del 850 de Fonteta (B,B') el reconeixia com el mateix vescomte del 

judici de Tarradellas del 841 (A).

Com hem passat doncs a dir que no va existir tal comte Guifré de Girona?

Molt senzill; dels cinc documents que ens han arribat que parlen d'ell, un el 

presenta com a vescomte (A), i per tant, només figura com a comte en quatre.  

D'aquests quatre n'hem descartat com a fals el de Ridaura del 850/858 (C), per 

presentar una introducció copiada de la consagració de Ripoll del 977 i altres 

anacronismes.  La  donació  de  Tresponts  (D)  també  l'hem  descartat  per 

presentar clars símptomes de falsificació o refacció al segle XI54, i a l'altre que 

parla de Ridaura (E), per ser molt posterior, tenir una datació errònia (el 950, se 

suposa ser l'any de la mort de Sunyer i se'l fa retirat des del 947), i per prendre 

com a bo el document 'fals' (C).

Només queda ja el judici de Fonteta del 850 (B,B'). Doncs bé, d'aquest la 

gran majoria  d'autors en seguiren la  literalitat  que en va donar Baluze a la 

54 (Baraut:1984) Tal com l'autor indica, el nom de Tresponts no es documenta fins el segle XI, sent la 
denominació  original  la  de  Centelles.  També afegim com a  símptoma de  falsificació,  entre  altres,  la 
titulació de Guifré com a comte i marquès, incongruent a mitjans del segle IX tal i com es comentarà més 
endavant en el text.
Afegim en nota dues observacions més arran d'aquest article. 1) En primer lloc el detall que la datació del 
document l'any 856 sembla que caldria corretgir-la per la de 855 (16è any de Carles, a partir de 840). 2) I 
en segon lloc, matissar que l'autor expressa l'opinió que arran de la menció del 'Carlo rege magno' en 
l'escatocol del text, aquest document podria ser el text del temps de Carlemagne que Villanueva en el seu 
Viaje Literario declarava haver vist sobre Tresponts (p. 242); identificació que llavors fonamenta la datació 
complementària al 785. No podem en aquest cas però seguir l'autor, ja que tal com Miret i Sans explica tot 
comentant els papers de Villanueva (Miret i Sans:1909 418), aquest mateix document li fonamentava la 
datació 844-858 com a període de Guifré d'Arrià, i per tant evidència que Villanueva el datava per el rei  
Carles el Calb, i no per Carlemagne. Cal doncs pensar que el document sobre Tresponts que Villanueva 
veié datat per el fill de Pipí fou divers, i que per desgràcia encara roman desconegut. 
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Marca Hispánica, en la que apareix identificat com a 'Vvifredi' (B'). Però algunes 

de les transcripcions tretes del  Cartoral de Carlemany, les darreres del segle 

XXI, l'escriuen 'Vnifredi' (B)55. La diferència és en una sola lletra. Amb aquesta 

sola lletra, sembla ser que ja podem esborrar de la història al comte Guifré, ja 

que tan sols ens queda fora de tota sospita el text (A), en què Guifré és només 

vescomte, no comte. 

Com es pot haver generat aquesta situació? Va tenir accés l'autor de la 

Marca Hispánica a una versió diferent del  Cartulari  del bisbe de Girona? El 

llibre aquest, dit  Cartulari de Carlemany, és una peça que ha estat declarada 

d'interès nacional, i és com a molt d'hora del segle XIII; a la Marca Hispánica la 

font és: 'An. 850. Ex chartulario Epiƒcopi Gerund.' cosa que fa creure que estem 

parlant  de la mateixa obra...  No dubtem de la capacitat  i  la correcció de la 

transcripció moderna, però és que lluny d'aclarir el panorama, el complica:

Ordeig  i  Mata,  en  la  revisió  de  la  Catalunya  Carolíngia  Els  comtats  de  

Girona,  Besalú,  Empúries  i  Peralada,  d'Abadal,  transcriu  el  text  en  el  seu 

document núm. 30; ens informa de l'existència de cinc versions del text [A-E], 

de les quals comentant aquest tema del nom d'Unifred, diu: 

'...però  el fet és que tant en el Cartoral de Carlemany [A], com en la 
còpia de 1582 [B] es llegeix ben clarament Unifredi, en les còpies [D] i [E] es 
llegeix Umfredi.'. 

Ordeig i Mata no comenta la versió [C], i reconeix que la Marca Hispánica, i 

a partir d'ella l'España Sagrada i el Viage Literario escriuen Wifredi. Ell mateix 

apunta a la dificultat per identificar aquest comte, si la datació, que sembla ser  

idèntica en totes les versions que ens han arribat, fos correcta, i comenta com 

el propi Abadal i amb ell Botet i Sisó el reconeixien com el Guifré vescomte del 

841 del document (A). 

Hem de pensar doncs, com dèiem abans, que Pierre de la Marca o Baluze 

55 (Marquès:1993 Doc. 8) i (CC 5 Doc. 30)
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van tenir potser accés a una versió diferent? O és que la versió [A] del Cartulari 

del segle XIII, no té realment una grafia que 'es llegeixi tan ben clarament' ?

En aquest sentit, Josep Maria Marqueś en la seva obra sobre el Cartulari de 

Carlemany,  sí  que apunta a què el  copista  del  segle XIII,  que escrigué la  

primera part del cartulari no féu una transcripció literal dels documents, sinó 

que mirà d'adaptar-los al seu temps. En aquest sentit, i parlant específicament 

dels texts del segle IX, Marquès ens informa que:

'Els defectes de transcripció sovintegen més als documents del s. IX. Es 
llegí   de   vegades   la   paraula   “saio”   (=saig)   com   si   digués   “salo”   que 
després hom interpretà  en edicions com a nom propi. “Alia manus” es 
transformà en “alemannus” (num 12). Les confusions au com Terrutellas 
per   Terratellas   (num.   3)   o   Cassaniolus   per   Cassaniolas   (num.   11) 
s'expliquen per la forma oberta de la “a” visigotiva, que el copista llegí 
“u”.

En aquest darrer cas la pervivència del topònim permet de restaurar el 
nom original. En canvi, en l'àmbit de l'onomàstica personal el copista del 
s.XIII es trobava amb noms insòlits, i avui cal recórrer  a la conjectura per 
restituirlos. Els documents 4, 5 i 6 pertanyen a una única actuació judicial 
i  tenen versemblantment els mateixos protagonistes. Certes oscil∙lacions 
ortogràfiques que s'hi troben són comprensibles; Assemundus (num.5) i 
Ansemundus (num. 6); Ebdosindus i Ildesindus (num. 6, text i signatura). 
Altres noms poden haver sofert  deformació  de còpia;  el  Minisarles  del 
num.   4   podria   ser   originalment   “Milo   sacer”,   corresponent   al   “Milo 
presbiter” del num. 5, i rebo el suggeriment que el Lerzuoeriqus del num. 
4 podria ser una transcripció defectuosa del Lenchiriacus que apareix al 
num.   5;   potser   en   aquests   dos   casos   hom   llegia   a   l'original   “item 
Chiriacus”. Signatures traçades per una mà maldestra o potser malalta en 
lletra   visigòtica   esdevenien   enigmàtiques   al   s.   XIII.   Llevat   d'aquestes 
excepcions la qualitat de còpia és força bona al primer cartoral.'56

De manera  que  no  podem descartar  que  la  grafia  original  del  segle  IX 

hagués estat Vvifredi en lloc de Vnifredi. Però tot i així, si prenem com a bona 

la grafia Unifred, d'entrada el problema és: Qui és aquest comte 'Unifred'? 

L'únic Unifred conegut serà no sols comte sinó també marquès de Gòtia a 

partir del 857, i se'l fa estranger, d'origen franc57. Si fos el mateix, què hi fa a 

56 (Marquès:1993 21)
57 (Salrach:2002 37)
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Girona set o vuit anys abans de la seva nominació reial? Quan ha estat fet 

comte? Recordem que el 850, el comte franc anomenat per el rei és Aleran, i 

està en lluita amb Guillem, el fill de Bernat de Septimània des de Narbona a 

Barcelona. O sigui que si la lectura de la grafia és correcta, ens apareix un 

comte  Unifred  desconegut  fins  on  sabem  de  totes  les  reconstruccions 

històriques fetes d'aquest període.

Per altra banda, el tema de la confusió entre el nom de Guifré i Unifred, 

donada la similitud de les grafies Vvifred – Vnifred, no és pas nou; al segle XIX 

per  exemple,  ja  es  va  confondre  el  nostre  conegut  comte  i  marquès  franc 

Unifred que va succeir el 857 a Odalric, amb el Guifré d'Arrià de llavors, de 

manera que se li atribuïa al pare del Pilós la rebel·lió contra Carles el Simple, i  

la presa de Tolosa a la dècada dels 860 del comte franc. I és que la tradició 

historiogràfica sovint  ha identificat  com a Guifré  noms divers con Unifred o 

Gausfred.

Així doncs; podem esborrar de la història el comte Guifré de Girona, tot i 

que en el Cartulari de Carlemany es pugui llegir 'Unifredi' en lloc de 'Uvifredi'? 

Creiem que no i n'expliquem el perquè:

Comencem per reconstruir els fets coneguts en el seu ordre temporal:
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Data Fets

841 Judici de Tarradelles, Guifré vescomte.

850 Judici de Fonteta, comte president = V[v|n]ifredi?

850-950 Consagració (ns?) del monestir de Ridaura per comte Sunyer (s.X) i potser (fals)  Guifré 
(s.IX).

Post 977 Creació fals consagració de Ridaura, el 850/858 Guifré és comte.

XI Creació del fals de Tresponts, Guifré és comte.

XI Escriptura de la part 'llegendària' de  la GCB. El pare del Pilós es diu Guifré.

XIII Còpia [A] Cartulari de Carlemany, judici Fonteta, comte president = Vnifredi

XVI Còpia [B] judici Fonteta, comte president = Vnifredi

XVII Còpia [C] judici Fonteta, comte president = ?
Còpia [D,E] judici Fonteta, comte president = Vmfredi

XVII Mabillon diu que el 950 Sunyer consagra Ridaura per segon cop, recorda la consagració 
feta un segle abans per el comte Guifré.

XVII Pierre de la Marca o Baluze, Marca Hispánica transcriu del cartulari del bisbe de Girona el 
judici del 850 de Fonteta, el comte és Guifré.

Finals XX La nova transcripció del Cartulari de Carlemany,  el judici de Fonteta del 850, el comte és 
Unifred.

Ja d'entrada, podem veure com entre el 850 i el segle XIII  no tenim cap 

referència a cap comte Unifred, ni en relació a cap judici, ni amb la consagració 

de Ridaura, que són els actes amb els que es relaciona un vescomte primer i 

comte després Guifré58.

Al segle XIII, la còpia que es fa del Cartulari de Carlemany [A] introdueix la 

grafia Vnifredi, i a partir d'ell així ho llegeixen les còpies posteriors dels segles 

XVI i XVII [B,D,E], però al mateix XVII, el mateix text és transcrit com Vvifred a 

la  Marca Hispánica. I finalment veiem com posteriorment ningú ha fet menció 

de cap Vnifred en relació  ni  al  judici  de Tarradelles ni  a  la  consagració de 

Ridaura, que són els altres fets de l'època amb els que es relaciona el mateix 

personatge que el del judici de Fonteta.

O sigui, que segons la versió més actual, durant uns 400 anys (del 850 al 

segle XIII), hi havia evidència documental d'un comte Unifred a Girona, però va 

ser ignorada, i tots van creure que hi havia un Guifré al seu lloc...!? 

Hem de creure que en la creació del fals de Ridaura a finals del segle X, i 

58 En aquest sentit, apunta Cingolani com a (Martí:1997) en docs.3 i 11 i en l'índex onomàstic, s'anomena 
el vescomte del 841 i el comte del 858 com a Guifré.
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en el de Tresponts al segle XI hi van posar 'Guifré' com haguessin pogut posar 

qualsevol altre nom, i que per tant ens trobem davant d'una doble casualitat?

També ho fóra l'elecció del  nom del  pare del  Pilós,  en la redacció de la 

primera part de la GCB a mitjans del segle XI? Una altra casualitat? En aquest  

cas  a  més,  sumada  a  l'oblit  del  nom del  pare  del  fundador  de  la  nissaga 

comtal!?

De manera que tenim dues possibilitats en vistes a decidir si creure que va 

haver-hi un comte anomenat Guifré en la franja cronològica corresponent als 

pares del Pilós:

O creiem que el 850 hi havia un comte anomenat Unifred, no Guifré, i que 

per tant:

1. És casualitat el nom de Guifré en el falsos de Ridaura i Tresponts de 

finals del X / XI.

2. És casualitat  el  nom de Guifré  com a pare  del  Pilós  en  la  GCB,  de 

mitjans-finals del segle XI.

3. Pierre de la Marca o Baluze al XVII es van equivocar en transcriure el 

Cartulari del bisbe de Girona i en lloc d'Unifred hi van llegir Guifré.

4. Ens apareix un nou comte a mitjans del segle IX, de qui no en sabíem 

res.

O bé creiem que el 850, sí que hi havia un comte anomenat Guifré, i tot el  

que passa és que la grafia de la lletra col·locada entre la 'V' i la 'i' de 'V[v|n]ifred'  

del Cartoral de Carlemany, o més aviat, potser del text original del segle IX, era 

dubtosa i permetia tant la lectura en 'v' com en 'n'. 

Així, expliquem els 'errors', evitem crear un nou comte del que no en sabíem 

res, i molt especialment, no hem de basar-nos en el recurs de creure en una 

triple casualitat en la invenció dels noms dels Guifrés de Ridaura, de Tresponts 

i del pare del Pilós en la GCB.
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I  és  que  a  més  d'aquestes  consideracions,  veurem més  endavant  com 

l'anàlisi de la 'llegenda' de la GCB apunta a un origen popular als segles IX o X,  

cosa que faria que l'atribució del nom de Guifré per al pare del Pilós, no hagués 

pogut  estar  manipulada,  en  ser  un  reflex  de  la  memòria  popular  i  no  una 

mateixa paraula escrita per tres 'inventors' de segles diferents.

És  per  totes  aquestes  consideracions  que  creiem  que  tot  i  que  ens 

trobéssim en el cas de què l'únic document59 que cita a un 'comte' de Girona la 

dècada dels 850 l'anomeni Vnifredi, l'evidència acumulada fa que la possibilitat 

que el nom original fos Guifré, sigui la que té més probabilitats de ser certa, i  

presenti menys inconvenients lògics60.

Un cop establerts  el  motius per a una opinió favorable a l'existència del  

personatge de Guifré de Girona, podem ja passar a examinar els fets amb els 

quals se'l relaciona i el grau d'historicitat del relat que d'ells ens n'ha arribat en 

la GCB. Repassem ara, doncs, els fets que sabem que van ocórrer a mitjans 

del segle IX, tot contemplant la versió actual i  la que explica la GCB, tenint 

present  la  possibilitat  de  què  Sunifred  I  d'Urgell  i  Cerdanya,  fos  la  mateix 

persona que Guifré I de Girona, per veure si aquesta unificació de personatges 

permet un millor paral·lelisme entre els relats.

59 Això, lluny de ser un cas especial, és per desgràcia molt habitual; per exemple entre els texts carolingis 
de la mateixa època, hi ha un bon grapat de personatges que només existeixen documentalment en 
alguna de les cròniques, sense que això hagi portat mai ha creure que eren invencions del cronista.
60 Actitud que creiem que és la que s'ha de fer servir, i que de fet veiem aplicada en altres casos, com per 
exemple en el del 'fidelis Sigfrid' vs 'fidelis Sunifred' de la nota 22.
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La trama històrica

Modernament, es creu que el govern de les terres catalano-occitanes, amb 

l'arribada dels francs a mitjans del segle VIII i la seva expansió a inicis del IX, 

va recaure a partir de la presa de Barcelona el 801 en dues nissagues; la dels  

fills de Guillem de Gellone, el famós Guillem de les cançons de gesta del segle 

XI en una primera etapa a l'inici del segle IX, i posteriorment en la dels fills de 

Sunifred61, el marquès de la Gòtia del 844 i formal pare de Guifré Pilós que ja 

hem  comentat  abans.  Aquesta  opinió  ja  era  de  fet  l'acceptada  per  la 

historiografia  antiga.  Per  exemple,  Pujades  al  segle  XVII  ja  la  subscrivia 

plenament, exceptuant això sí, el detall de la paternitat de Sunifred, ja que per  

llavors, Guifré d'Arrià era un personatge ben històric.

El canvi de nissaga s'esdevé arran de l'execució de Bernat de Septimània, 

fill  de Guillem de Gellone, el 844 a Tolosa, i  el conseqüent nomenament de 

Sunifred com a marquès de la Gòtia el mateix any. Aquest canvi però, no va ser 

en  absolut  senzill  ni  planer.  Guillem,  el  fill  de Bernat,  al  cap de pocs anys 

s'aliarà  amb Còrdova62 i  poc  després prendrà  el  control  per  el  seu compte 

d'Empúries i Barcelona; tal i com ho expliquen els Annals Bertinians, 'més per 

l'astúcia,  que  per  la  força'.  Serà  executat  el  850  a  Barcelona,  i  llavors 

començarà un inter-regne que no acabarà fins el 878 amb la revolta dels fills de 

Sunifred: Guifré, Miró, Radulf i Sunifred63 a la fi del marquesat de Bernat de 

Gòtia. 

Aquesta transició dinàstica marca en la història l'avantsala del relat de la 

GCB, que s'inicia amb la figura de Guifré d'Arrià, omet tota menció a comtes 

francs i es limita a dir que el rei dels francs li havia donat el domini del comtat  

61 (Salrach:1995 108) L'autor esmenta de fet a Bel·ló,  el presumpte pare de Sunifred,  però aquesta 
paternitat es veu fortament qüestionada per la de Borrell comte d'Urgell. Per evitar entrar en el tema de la 
paternitat de Sunifred, donat que no és especialment rellevant per al que s'està explicant, hem preferit 
referir-nos directament al fill, de qui igualment descendeixen els futurs comtes de Catalunya.
62 (Bramon:2000b  d.248 203-205)
63 Volem agrair des d'aquí l'amabilitat i la desinteressada ajuda dels responsables de la Biblioteca de 
Capuchinos de Pamplona, en facilitar la documentació conciliar per l'esclariment d'aquest Sunifred.
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de  Barcelona:  'Hic   igitur   miles   [Guifré   d'Arrià],   divitiis,   armis   et   consilio 

opinatissimus, comitatum Barchinonensem a rege Francorum sua adeptus est 

probitate'.

La  natura  convulsa  d'aquesta  transició  entre  nissagues  ha  portat 

modernament a suposar que tal  vegada el  record d'una presumpta mort  de 

Sunifred a mans de Guillem, als vols del 848, fonamentés l'assassinat de Guifré 

d'Arrià per part dels enviats del rei que explica la GCB64. Però hi ha motius per 

pensar que les coses foren més complexes, i  que Guillem fill  de Bernat de 

Septimània tal vegada no fos ni tan se vols enemic de Sunifred. I és que hi ha 

molt a dir sobre la interpretació actual dels fets de la part central del segle IX 

entre el regne franc i la Gòtia, però hem d'evitar d'entrar-hi a fons ja que ens 

desviaria massa del nostre objectiu actual; cal centrar-se aquí en la figura del  

pare de Guifré Pilós.

Comencem doncs per mirar de contrastar el text de la GCB amb el que en 

sabem de la realitat històrica. Per això, exposem primer el text de la part inicial 

de la GCB, tot seguint la versió en català que ens en dóna Martí Aurell a Les 

Noces del comte65:

GCB:  «Els antics expliquen que hi  havia en altre temps un cavaller  anomenat 
Guifré, originari del poble de Rià, situat al territori de Conflent, a vores del Tet, a 
prop   del   monestir   de   Sant   Miquel   de   Cuixà.   Aquest   cavaller,   molt   gran   en 
riqueses, en armes i consell,  rebé  el comtat de Barcelona de mans del rei dels 
francs a raó  de la seva probitat.  Un dia es personà  a Narbona amb el seu fill  
Guifré, de sobrenom el Pelós a fi de tenir una entrevista amb els enviats del rei. 
En el curs d'una batussa matà, amb el seu glavi, un franc que li havia estirat la 
barba. Al punt fou pres i, mentre se'l conduïa a França a prop del rei, endegà una 
nova batussa,  perquè  volia venjarse de la seva captivitat:  s'explica que va ser 
mort per la seva escorta, a prop del puig de Santa Maria. El seu fill Guifré, que 
anava amb ell, fou remès al rei dels francs, a qui exposà allò que havia escaigut al 
seu pare durant el viatge. El rei s'entristí molt; criticà llur acció, i els anuncià que 
en el futur el rei dels francs podria perdre, per aquest fet, el domini de Guifré.
Havent acollit l'infant, el confià,  segons el que es refereix, al comte de Flandes 
perquè l'eduqués amb cura. Fet ja un adolescent, deixà encinta la filla d'aquest 
comte, sense que ningú no se'n adonés, tret de la mare de la filla, que guardà el 
secret, molt més per pudor que perquè hi consentís. No sabent quin marit trobar
li, car ella estaria coberta d'oprobi si la notícia es difongués, prengué finalment 

64 (Salrach:2002 28)
65 (Aurell:1998)
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aquesta decisió: féu venir el jovencell i li féu jurar que si, per la voluntat de Déu, 
arribava a recuperar el domini patern, és a dir, el comtat de Barcelona, s'uniria a 
la seva filla en matrimoni. El vestí tot seguit, pobrament, en hàbit de pelegrí, i 
l'envià, acompanyat d'una dona vella, a prop de la seva mare que encara vivia, 
vídua, al territori de Barcelona. Ella el reconegué  per la pilositat que tenia en 
indrets poc habituals del cos de l'home i que li havia valgut el malnom de Pelós. 
Convocà els magnats i els barons de tota la seva terra, que havien conegut el seu 
pare   i   el   seu   propi   desheretament,   el   prengueren   com   a   senyor   i   li   juraren 
fidelitat, comprometentse a servirlo. Fixaren tot seguit una data i es presentaren, 
junt amb el jove, a l'indret on havien decidit que Salomó, gal per la seva nació i 
llavors   comte   de   Barcelona,  morís:   allà,   amb   el   consentiment  general,   el   jove 
tragué la seva espasa i el matà, davant de tots, amb les seves pròpies mans. Així 
obtingué per a tota la vida i per a ell sol el seu comtat, situat entre Narbona i  
Espanya.  Finalment,  havent  enviat  alguns  missatgers  a   la  Gàl∙lia,  esposà   com 
havia   promès,   la   filla   del   comte   de   Flandes,   i   anà   a   prendrela   el   lloc   i   dia 
convinguts. Amb el consell i l'ajut dels amics de la jovencella guanyà la gràcia i 
l'amistat del rei: després d'haver rebut el seu domini a les seves mans, restà molt 
de temps a la seva cort.
Mentre encara hi romania, arribà la notícia que els sarraïns havien entrat en la 
seva  pàtria   i   l'havien   recorreguda   i  ocupada  gairebé   tota.   En   féu  part  al   rei, 
demanantli ajut per expulsarlos. El rei, però, impedit per altres afers, no pogué 
prestarli   auxili.   Accedí   tanmateix,   a   un   dels   seus   requeriments:   si   Guifré 
arribava, per la  seva banda i amb els seus, a fer fora ela agarens de les seves 
terres, el domini de Barcelona passaria perpètuament sota la seva autoritat i la de 
la seva dinastia; abans d'ell, efectivament, el rei de França mai no havia cedir cap 
comtat per successió hereditària, però els atorgava, de bon grat, a la persona que 
volia per un temps determinat. Guifré aplegà, d'una i altra banda de les Gàl∙lies, 
nombrosos barons i expulsà els agarens de totes les seves terres fins la frontera de 
Lleida.  Posseí   com a propi  tot aquest  domini,  que havia  recuperat  amb tanta 
valentia.
I així és com el domini de Barcelona passà del poder reial en mans dels nostres 
comtes.»

Tot seguit,  reconstruïm ara els fets de mitjans del segle IX referents a la 

trama de la  successió  entre  Sunifred i  Guifré  Pilós,  tal  com la  va plantejar 

Ramon d'Abadal; utilitzarem per això el seu esquema de successions comtals 

del segle IX a Catalunya publicada a la seva obra  Dels visigots als catalans 

l'any 1969 (en reproduïm només els comtats i dates rellevants 835-878)66.

66 (Abadal:1969 198-199)
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Any Urgell Cerdanya Girona Barcelona Narbona

835 Sunifred Bernat Bernat Bernat

844 Sunifred Sunifred Sunifred Sunifred

848 Salomó Guifré Guillem Aleran

850 Aleran

852 Odalric Odalric

858 Unifred Unifred

862 Otger

870 Guifré Pilós Bernat Gòtia Bernat Gòtia Bernat Gòtia

878 Guifré Pilós Guifré Pilós Plantapilosa

(els quadres en blanc indiquen continuïtat)

Aquesta disposició, que és la majoritàriament acceptada encara avui en dia, 

conté una sèrie d'assumpcions que cal matisar. Comencem per la presumpta 

mort de Sunifred el 848 i la seva successió per Salomó als comtats d'Urgell i  

Cerdanya.

Morí Sunifred el 848?

En  la  reconstrucció  abadaliana,  Salomó  apareix  com  a  comte  d'Urgell-

Cerdanya  el  848;  això  és  una  presumpció  completament  faltada  de  suport 

documental. Sunifred desapareix documentalment el 844, no el 848, i Salomó 

no apareix documentalment fins el 862, divuit anys més tard. El document on 

Sunifred figura com a marquès és també el seu darrer conegut; i  és que la 

versió  actual  passa  per  fer-lo  mort   tal  com dèiem,  arran  de  la  revolta  de 

Guillem fill de Bernat de Septimània a finals de la dècada dels 840; suposició 

afermada per el fet de què també per llavors desapareixen documentalment el 

comte Sunyer I d'Empúries i Rosselló i Berà II comte de Rases i Conflent67. 

Però és que resulta  que sí  que tenim constància documental  d'un Sunifred 

posterior al 844, concretament en sabem d'un al 858. 

Ens  ho  explica  el  relat  escrit  per  el  monjo  Aimó  del  monestir  de  Saint 

67 (Salrach:2002 33)
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Germain des-Prés de París sobre la translació de les restes dels màrtirs Jordi i  

Aureli de Còrdova a terres franques per els monjos Usuard i Odilard, companys 

de llur mateix monestir. Mirem breument aquest episodi, ja que és un relat creat 

a  penes  uns  pocs  anys  després  dels  fets  i  per  tant  resulta  un  testimoni 

d'excepció de l'època; una còpia d'aquest text la podem trobar en la mateixa 

obra de Flórez, la España Sagrada que hem citat abans68. 

El relat ens informa de què l'any 858, mentre Unifred marquès de la Gotia 

està vivint a Beaune, Borgonya, a Barcelona: «... adseunt novissime quemdam 

sibi   familiarem   virum   ,   nomine   SUNIFRIDUM   ,   ejusdem   Civitatis   post 

Comitem primum ...».

És a dir, que sí que tenim un Sunifred documentat a Catalunya post 844, si  

bé aquest cop apareix descrit no com a marquès, sinó com a 'primer després 

del comte a la ciutat'  de Barcelona. Aquesta seria en principi una descripció 

gairebé literal del càrrec de vescomte, i així és com a tal considerat usualment  

el personatge69; però, de fet, l'autor evita fer servir aquest terme, i és que si bé 

el  càrrec  vescomtat  és  convencionalment  circumscrit  a  una àrea geogràfica 

específica, el que es desprèn del relat d'Aimó és que el Sunifred que hi apareix 

no sols domina (sota el comte) la ciutat de Barcelona, sinó tal vegada tots els 

comtats del sud de la Gòtia. I és que en cap moment es fa cap referència en el 

transcurs de la història, que fa la ruta París – Beaune – Usès - Barcelona – 

Saragossa - Còrdova, a cap altre poder civil de la zona cristiana que estigui per 

damunt de Sunifred (tret del rei i del marquès Unifred), i per tant el 'Civitatis 

post comitem primum' de la presentació del personatge, es veu aplicat en el 

desenvolupament del text a tot el territori per el que passen els protagonistes 

del relat que està sota la jurisdicció d'Unifred, és a dir,  del marquesat de la  

Gòtia, i no limitat en cap manera a la ciutat de Barcelona. De fet, Sunifred tindrà 

un paper actiu en el relat d'Aimó i serà ell, juntament amb el bisbe de Barcelona 

Ataülf, els que plantejaran de recuperar les restes dels màrtirs Jordi i Aureli, ja  

68 (Flórez:1819 T. X App. VI 511-543)
69 (Fluvià:1989 132)
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que segons el text, els monjos originalment pretenien recuperar les de Sant 

Vicenç70. Retinguem de moment la dada de què el 'vescomte' Sunifred, en el 

relat d'Aimó, exerceix influència més enllà del terme de la ciutat de Barcelona, 

ja que tornarem a parlar més endavant d'aquest aspecte.

Pierre Tastu, historiador altament apreciat per Abadal, en la seva curta però 

densa  obra  Note  sur  l'origine  des  Comtes  Héréditaries  de  Barcelonne  et  

d'Emporias-Rousillon,  ja  creia  que  aquest  Sunifred  del  858  era  el  mateix 

Sunifred marquès del 84471, i veia com a cosa natural llur paper de segon del 

marquès  Unifred  al  85872.  El  que  no  comenta  Tastu  en  la  seva  breu 

consideració d'aquest capítol, és que en aquest cas, el Sunifred marquès del 

844  hauria  estat  de  fet  degradat,  ja  que  el  càrrec  de  vescomte  o  'primer 

després del comte'  implicaria certament una posició subordinada al marquès 

franc.

A part de l'evidència documental d'un Sunifred cap de Barcelona al 858 de 

què ens parla Aimó, que de fet podria desestimar-se fàcilment si penséssim 

que es tracta d'un Sunifred divers al marquès del 844, ja que Sunifred és un 

nom extremadament comú en aquest context històric, hi ha encara dues altres 

consideracions que ens porten a rebutjar la possibilitat de la mort de Sunifred al 

848. Es tracta per una banda de la extraordinàriament llarga vida dels seus fills, 

i per l'altra la seva avançada edat d'assumpció de la funció comtal.

Comencem per la durada de la vida dels fills. Si Sunifred va morir el 848, 

llavors  tots  el  seus  vuit  fills  coneguts  haurien  d'haver  estat  engendrats 

forçosament abans d'aquesta data. A l'apèndix A hem resumit les durades vitals 

conegudes de les set primeres generacions dels descendents de Sunifred que 

foren comtes de Barcelona; en repetim aquí el quadre sinòptic final, en el que 

70 (Christys:1998) Presenta una lectura política dels trasllats d'aquests sants, les seves incoherències, i la 
trama d'interessos entre els monestirs francs i el poder reial.
71 (Tastu:1851 10-11)
Contrasta l'apreci d'Abadal per Tastu, amb la pobra opinió que tenia d'en Bofarull, quan de fet, l'obra de 
Tastu està dedicada explícitament a Bofarull.  En els seus propis termes, imprès i  a la primera plana: 
'Dédié  a  Don  Prospero  de  Bofarull,  archiviste  général  de  la  Couronne  d'Aragon,  au  Créateur  de  la 
Véritable Histoire de Catalogne'. Al peu de plana, en data de 'Perpignan, juin 1851', s'explica el motiu 
d'aquesta  dedicatòria.  L'exemplar  de  l'obra  dipositat  a  la  Biblioteca  de  Catalunya,  presenta  aquesta 
dedicatòria signada i rubricada per la mà del propi P. Tastu.
72 La mateixa idea és represa ja al segle XX per Maurice Chaume a (Chaume:1940 118).
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podem comparar les set generacions73.

Resum 
generacional.  

Fills 
coneguts

Fills 
comptabilitzats

VM(Tots) VM(Sense durades 
curtes)

VM(Durades 
conegudes)

DDM

Sunifred 8 7 57 57* 902

Guifré 10 9 52 54 55 935

Guifré-Borrell 2 0 944

Sunyer 7 6 27 33 30 961

Borrell II 6 5 42 48 41 1020

Ramon Borrell 3 0 1035

Berenguer Ramon I 6 5 41 41* 38 1065

Mitjanes 7 6 44 45 (sense *) 47(amb *) 41 Separació 
generacional 
mitja  = 30

* = si no hi han durades vitals curtes s'assumeix la mitja de tots. VM = Vida mitja DDM = data defunció mitja

Tot i la incertesa derivada de l'extrema fragilitat de les dades tant de mort  

com de naixement de molts dels personatges considerats en l'estadística, el fet 

és que la generació dels fills de Sunifred és la que presenta una mitjana de vida 

més llarga, amb 57 anys; i això sent un càlcul de mínims, i fent la mitjana sobre 

7 dels seus 8 fills coneguts. Desconeixem les dates de naixement dels fills de 

Sunifred,  però  el  fet  d'haver  de  ser  anteriors  tots  ells  al  848  segons  la 

reconstrucció històrica actual fa que qualsevol càlcul porti a aquestes xifres tan 

elevades. Aquests 57 anys de vida mitjana són el resultat de considerar, que la 

mitja de llurs naixements, es situés al 845, tan sols 3 anys abans de la seva 

presumpta  mort,  i  per  tant,  fins  i  tot  s'està  assumint  en  aquestes  xifres 

escenaris on la probabilitat de gestacions o maternitats múltiples fos molt alta. 

Qualsevol  altra  consideració  o  presumpció  més  raonable,  no  faria  sinó 

incrementar encara més la vida mitjana dels fills de Sunifred.

I  la  segona consideració;  si  al  fet  de què un pare Sunifred mort  el  848 

implica que els seus vuit fills com a molt tard haurien nascut a la dècada dels 

840 li ajuntem el de què aquests fills no accedeixen documentalment a la funció 

comtal fins a la dècada dels 870, tenim que els fills es fan comtes, tots ells, a la 

seva trentena com a mínim, edat d'iniciació a la funció pública molt avançada 

per l'època.

73 A les generacions dels fills de Guifré-Borrell i Ramón Borrell, no se'n calcula vida mitjana, donat el curt  
nombre de fills que ens consten (menys de 4).
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Aquestes dues consideracions, la seva llarga vida i un accés tan tardà  a la  

dignitat comtal, es podrien veure resoltes si la data de la mort del pare Sunifred 

s'avancés una desena o una quinzena d'anys; llavors la vida mitja dels fills 

podria baixar un mínim d'uns 5 o 7 anys, i l'edat de la seva incorporació als 

càrrecs comtals podria caure també en rangs més coherents amb la resta de 

les informacions que tenim de l'època.

De  retruc,  també ens  trobaríem que  resultaria  objectivament  possible  la 

identificació del vescomte del 858 com a la mateixa persona del marquès del 

844, al poder ser llavors personatges coetanis.

Un Sunifred viu més enllà del 848 serà doncs una de les consideracions que 

cal canviar de la reconstrucció abadaliana de l'època. Afegim doncs a la taula 

de  comtes  d'Abadal  que  havíem  fet  abans  les  referències  documentals  a 

Sunifreds i Guifrés de les que disposem i ajustem el període temptatiu d'Abadal 

per Salomó (848-870) al de la seva existència documental (862-868)74, que és 

molt més objectiu, i tindrem: 

Any Urgell Cerdanya Girona Barcelona Narbona

835 Sunifred Bernat Bernat Bernat

841 (vesc. Guifré) 

844 Sunifred Sunifred Sunifred Sunifred

848 Guillem Aleran

850
Guifré

(fals Ridaura)
Aleran

852 Odalric Odalric

855
Guifré

(fals Tresponts)

858
Unifred

('vesc.' Sunifred)
Unifred

862 Salomó Otger

870 Guifré Pilós Bernat Gòtia Bernat Gòtia Bernat Gòtia

878 Guifré Pilós Guifré Pilós Plantapilosa

74 (Abadal:1979 42)
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La  següent  objecció  que  cal  fer  encara  a  aquest  esquema es  basa  en 

l'examen de la natura dels càrrecs vescomtals en aquest període.

Vescomtes o 'homes forts'?

Dèiem abans que la consideració de vescomte sol ser entesa en el sentit de 

'representant del comte a la ciutat' en el benentès que el terme ciutat inclou 

també el territori o zona d'influència que li és propi. 

Ara bé,  creiem que aquesta consideració de ser  el  càrrec vescomtal  un 

càrrec  essencialment  limitat  geogràficament  cal  matisar-la  per  treure-li 

rotunditat,  si  més no,  en  l'escenari  concret  que estem examinant,  és  a dir,  

mitjans del segle IX al sud del regne carolingi75. Tal com dèiem que es desprèn 

del  relat  d'Aimó,  el  'vescomte'  Sunifred  apareix  per  a  un  comentarista  de 

l'època com a 'home fort' o 'representant' del marquès (únic interlocutor polític  

citat  per  sota  del  comte-marquès)  a  tot  el  marquesat  (tret  tal  vegada  del  

complex tolosà, que no forma part del trajecte narrat), de manera que mirem els 

vescomtes anteriors al 878 dels que en tenim alguna notícia per veure com 

encaixen amb el que ens explica Aimó. Llistem doncs els primers vescomtes 

coneguts, juntament amb llur adscripció geogràfica i el marquès sota el  que 

estaven en funció. Seguim per això les dades de l'obra d'Armand de Fluvià  Els 

primitius comtats i vescomtats de Catalunya.

75 (Ordeig:1981 58)  L'autor  expressa  la  mateixa  opinió,  si  bé  en  un  context  temporal  unes  poques 
desenes d'anys més tard.
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Data Vescomte Comtat Marquès de Gòtia

832-847 Alfons Rosselló Berenguer

840-848 Guifré Girona

Bernat de Septimània842 Asemund Empúries

842 Hemany Peralada

850 Ermidó i Radulf Girona - Besalú Guillem

858 Sunifred Barcelona

Unifred858-876 Riquelm Rosselló

862 Adalelm Cerdanya

865 Soroar Conflent

Bernat de Gòtia868 Eldesint Conflent

876-900 Isimbert Rosselló

Si ens hi fixem, veurem com a partir del 858 l'únic vescomte conegut als 

comtats al sud dels Pirineus (Barcelona, Girona, etc) és el Sunifred de qui ens 

parlava Aimó. Tots els altres són dels comtats del nord, i la gran majoria (4 de 

5) són posteriors al 862. La data del 862 és significativa, ja que recordem que 

és al 862 quan apareix documentalment el comte Salomó que segons la GCB 

substituí a Guifré d'Arrià en el comtat de Barcelona, i per tant hem d'admetre la 

possibilitat de què aquest Adalelm de Cerdanya fos posat per Salomó comte 

d'Urgell i Cerdanya, i no per Unifred, ja que sabem que Salomó prendrà una 

part significativa en la trama internacional de rebel·lió i deposició del marquès 

Unifred, precisament a partir d'aquestes dates. 

Doncs bé, de l'altre vescomte conegut al 858, Riquelm, al Rosselló76, Aimó 

no ens en parla en absolut, per bé que els viatgers no sols passen forçosament 

per les seves terres al anar d'Usès a Barcelona, sinó que també hi deixaran al 

tornar les restes dels màrtirs, concretament a Besiers, on sí s'esmenta un 'noto 

&  cognato  viro  ipsiusque  Civitatis  Primate'  anomenat  Garí  que  de  totes 

maneres no pren cap paper actiu en la trama que explica el relat. Tampoc ens 

parla Aimó de cap vescomte Ermidó o Radulf si és que encara estaven en llurs 

càrrecs al 858 a Girona i Besalú.

De manera que un Sunifred que des de Barcelona actua a tots els efectes 

76 (Ponsich:1994 22) Presenta a Unifred com a comte de Rosselló, i a Riquelm actuant de part seva en la 
presidència d'un judici aquest any.
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com a segon del marquès Unifred a Borgonya és compatible amb el que sabem 

de l'època, si admetem la possibilitat de què existís a mitjans del segle IX, una 

gradació de poders entre els vescomtes d'un mateix marquès77. Aquesta noció 

d'estructuració piramidal dels càrrecs, és ben establerta en l'ordenament curial 

franc, i la podem trobar exemplificada en el propi document del 844 on apareix 

Sunifred com a marquès78:

Sant Cerní de Tolosa:  «Quam denique rationem, de more regali, fidelibus nostris 
venerabilibus,  hoc   est  Notoni   archiepiscopo  necnon   et   Elmerado,   sacri  palatii 
nostri   comiti,   Suniefrido   etiam   marchioni,   et   Suniario   comiti   diversisque, 
nobilibus nostris, omnimodis investigare decrevimus  ...»

On tenim que s'especifica molt clarament la jerarquia per sota del monarca; 

per una banda el braç religiós, amb l'arquebisbe, col·locat molt significativament 

en primera posició, i seguit per el polític, amb el comte palatí, el marquès, i  

finalment el comte. Això era al 844; al 858, al marquès (així l'anomena Aimó) 

Unifred, li escauria doncs el 'vescomte'  o 'primer desprès del comte' Sunifred 

com a  home  fort,  tal  com al  844  ho  sembla  ser  el  comte  Sunyer  per  llur 

marquès Sunifred. El que resulta estrepitós d'aquesta confrontació de cites és 

que ressalta de manera explícita la degradació que hauria sofert Sunifred, i que 

de ben cert, si Tastu l'hagués tingut present l'hauria remarcat, ja que si és certa 

la nostra suposició, i Tastu tenia raó, els Sunifreds d'aquests texts foren una 

sola  i  mateixa  persona;  el  nostre  Sunifred-Guifré  d'Arrià,  pare  del  Pilós, 

assassinat per instigació de Salomó segons explica la GCB.

Aquesta hipòtesi  ens presenta,  doncs,  un Sunifred pare del  Pilós,  seguit 

d'un Salomó; però no el 848, a més de vint anys  de l'aparició del fill Pilós com 

a comte, com fa la versió actual i que divergeix clarament del relat de la GCB, 

sinó  més  enllà  del  858,  de  manera  que  els  temps  que  descriu  la  GCB 

esdevenen així correctes i concordants amb les dades històriques conegudes. 

Si situem la mort del pare Sunifred-Guifré d'Arrià, a prop del 862, llavors tenim 

que l'aparició de Salomó al comtat d'Urgell-Cerdanya concordaria amb la del 

Salomó de la GCB al 'comtat de Barcelona'. Tant els documents com la GCB 

77 (Lewis:1965 114-116) Ofereix una vista d'ocell de l'evolució dels vescomtats francs del sud al segle IX.
78 (CC 2 Doc. XVI 335-337)
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concorden en què la durada de Salomó és limitada en el  temps; segons la 

GCB,  correspon  aproximadament  al  pas  de  la  infantessa  de  Guifré  a  llur 

adolescència, període que quadra amb els entre sis i deu anys que van entre  

l'aparició documental de Salomó el 862, i el de la seva desaparició cap el 870 

(darrer document datat del 868). Desaparició que com bé sabem dóna pas a 

l'aparició, també en la GCB i en la realitat, al Pilós, de nou al comtat d'Urgell-

Cerdanya. 

De manera que la imatge d'un pare Sunifred mort al  848, i  un fill  Guifré 

comte al cap de més de vint anys de la versió actual, que era esgrimida com un 

exemple de la falta de veracitat de la GCB, la podem canviar per la molt més 

acceptable d'un pare mort al 862, o poc abans, i succeït per Salomó, més un fill  

comte al cap de sis o deu anys, als 870, que el succeeix al seu torn, tal com 

explica la GCB.

El  canvi  de  'Urgell-Cerdanya'  per  'Barcelona'  en  el  relat  (de  fet  el  relat 

només parla del comtat barceloní), resulta fàcilment comprensible, si tenim en 

compte per una banda el moment d'escriptura del relat (s. XI-XII)79 i l'objectiu 

final del narrador ('I així és com el domini de Barcelona passà del poder reial en 

mans dels nostres comtes.').

Aquest mateix objectiu final ens pot servir per donar una primera explicació 

a l'altra gran diferència entre el relat de la GCB i els fets ocorreguts dels que 

tenim constància: l'absència de cap referència als comtes francs que van tenir 

el comtat de Barcelona i el marquesat de la Gòtia entre el Sunifred del 844 i el 

Pilós del 878. Certament per a l'escriptor de la GCB, que vol posar els comtes 

catalans  al  parió  dels  reis  francs,  la  figura  dels  mitjancers  reials  resultaria 

contraria a la seva exposició, però és que, de fet, el que sabem del període ens 

79 Un dels elements anteriors al segle XII que recull la GCB el trobem en el fragment: 'En el curs d'una 
batussa matà, amb el seu glavi, un franc que li havia estirat la barba.' Tal i com mostren diversos capitells 
romànics, entre ells, el més famós, l'anomenat 'La disputa' (trobat a Vienne i actualment en el museu de 
Sainte Croix de Poitiers) juntament amb el dibuix del Beatus de Saint-Sever (B.N. latin 8878 f.184) en el 
camp iconogràfic, ambdós datats de mitjans del segle XI, existí una modalitat de lluita o duel en el regne 
franc en la que els combatents s'enfrontaven agafant-se per les barbes, front contra front; tal i com diu la 
llegenda del Beatus : 'Frontibus attritis barbas conscindire fas est' (És permès d'agafar-se les barbes, front 
contra front). El fet que en alguns casos en l'escena hi apareguin personatges femenins al costat dels 
contendents, fa pensar que tal vegada es tractés d'alguna costum relacionada amb disputes per motius 
conjugals.
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permet anar un pas més enllà i opinar que l'oblit dels comtes francs no sols 

respon a un recurs literari i a un oportunisme polític, sinó que tal vegada hi hagi  

un reflex de la realitat en aquest aspecte del relat de la GCB.

L'absència dels marquesos francs

El fenomen de la desintegració factual de l'imperi franc és ben conegut i 

estudiat. Al 877, el propi Carles el Calb, pressionat per els seus nobles, emet la 

cèlebre capitular de Quierzy80, que admetia la continuació automàtica del càrrec 

comtal, i n'eliminava de forma temporal la necessitat del nomenament reial, en 

la figura del fill  del comte, si  és que aquest últim moria en batalla lluny del  

comtat81. Era, de fet, més un reconeixement de facto d'una tendència ja existent 

que no pas una claudicació puntual a les pressions de la noblesa, donat que, ja 

des de la dècada dels 860 o fins i  tot  dels 850, el  procés d'atomització de  

l'estructura de control  governamental i  la transformació del càrrec comtal de 

discrecional i temporal a hereditari es va estenent, un cop la maquinària de la  

cort reial és incapaç de contrarestar la pujança local dels seus propis magnats. 

És molt  significatiu com l'autor de la GCB esmenta l'inici  d'aquesta pràctica 

segles després, i la fa correspondre amb l'època de Guifré, tal com, si més no 

legalment, es va consignar. De nou ens trobem un tret històric, cronològicament 

ben situat en el relat de la GCB.

És en aquest marc que cal inserir els marquesos i comtes de Barcelona 

francs que no esmenta la GCB. Tenim que en el període que va de Sunifred 

(844-848) al seu fill Pilós (878-897), trobarem a Guillem (848-850), Aleran (849-

852), Odalric (852-857), Unifred (857-864) i Bernat de Gòtia (865-878)82. 

De Guillem, al ser fill de Bernat de Septimània, i sense voler entrar a fons en 

els fets per no apartar-nos massa del nostre objectiu, podem limitar-nos a dir 

80 (Bourgeois:1885)
81 (Abadal:1979 62)
82 (Salrach:2002 31-49)
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que probablement considerava que les terres catalano-occitanes eren quelcom 

de llur propietat, o herència familiar. Si més no, podem creure que tenia força 

partidaris  en  aquestes  terres,  tal  com  ho  fa  creure  el  fet  que  el  Annals 

Bertinians, que recordem que foren escrits per els seus enemics, expliquessin 

la seva pressa d'Empúries i Barcelona 'mes per l'astúcia que per la força'. 

Aleran  serà  nomenat  per  Carles  el  Calb,  amb el  propòsit  de  desallotjar 

Guillem. De fet ho farà, i en un episodi poc clar, registrat només en els annals 

francs, primer és fet pressoner per Guillem, però seguidament s'escapa i al seu 

torn captura i fa executar Guillem a Barcelona el 85083; sembla ser però, que 

Aleran caurà el 852, quan de nou segons els  Annals Bertinians, els jueus de 

Barcelona obriran les portes de la ciutat  als  àrabs,  que recordem que eren 

aliats  de  Guillem84.  Repassarem amb  detall  les  datacions  de  la  revolta  de 

Guillem ben aviat.

A partir d'aquí, tant Odalric, com Unifred com Bernat de Gòtia són comtes 

francs que en el procés de descomposició general de l'imperi franc i el més 

concret de les lluites entre Carles el Calb i llur germà Lluís el Germànic, ens 

trobarem  que  tots  tres  acabaran  revoltant-se  contra  el  rei  que  els  havia 

anomenat. Cada un tindrà els seus propis motius e interessos per fer-ho, si bé 

en els casos d'Odalric i  Unifred la figura de Lluís el  Germànic és certament 

prevalent en el desenvolupament dels fets.

Ara cal afegir un altra dada, i és que de cap d'aquests tres marquesos en 

tenim constància de què haguessin estat mai a Catalunya, i  sí en canvi els 

trobem situats ja sigui a les seves pròpies terres, ja sigui a les assemblees 

reials.  

Ja hem vist com l'únic marquès aliat de Carles el Calb que sí que vingué a 

aquestes terres, Aleran, es creu que morí a Barcelona, a mans dels àrabs aliats 

de Guillem; afegim encara un altra dada, si bé en aquest cas no en tenim les 

fonts  originals:  Pujades,  en  la  seva  Coronica  Universal  del  Principado  de  

83 (Dehaisnes:1871 any 850)
84 (Dehaisnes:1871 any 852)
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Cathalunya, explica com els catalans eren contraris a Carles el Calb i adeptes a 

Lluís el Germànic, i que de fet li enviaren ambaixades el 853 i el 85885, és a dir, 

just  després de l'episodi  d'Aleran, i  al  canvi  d'Odalric per Unifred. No tenim 

constància documental d'aquestes ambaixades, i només queda pensar que tal 

vegada sí que la tingués Pujades al segle XVII. Amb tot, el quadre que ens 

apareix al observar les inclinacions polítiques de les terres catalano-occitanes 

del 852 al 878 sembla ser en conjunt molt contrari a Carles el Calb, i per això 

podem pensar que tal vegada els seus partidaris no fossin gaire ben vists per  

alguns sectors de la població d'aquestes terres. Ras i curt; tal vegada el record 

d'un Aleran mort a Barcelona pesés en la ment de llurs successors en el càrrec 

de marquès de la Gòtia a l'hora de deixar-se veure per aquestes terres. 

La dècada dels 850 sembla haver estat un període de gran activitat militar. 

Tenim  d'entrada  el  testimoniatge  d'Eulogi,  que  a  l'època  de  Guillem  no 

s'atreveix a passar per la Gòtia86 per anar a Germània. La presa de Barcelona 

el 852 i la de Terrassa el 856 per part de les forces de Còrdova 87, i encara a la 

seva fi,  el  859, un gran atac normand per el  Mediterrani que va abastar de 

Sevilla al Roina88, rematat tot just al cap de dos anys (861) per un nou gran 

setge a Barcelona per part dels musulmans, en el que ambdues parts (francs i  

musulmans) requeriren l'ús de reforços89. De manera que la descripció que la 

GCB farà de Guifré d'Arrià no com a comte o noble sinó específicament com a 

'miles', si bé cal entendre'l en relació al moment de confecció del text, és a dir al 

segle XI o XII, no deixa d'estar en línia amb la consideració global del període 

que està relatant.

En un tal escenari, l'animadversió local vers Carles el Calb també encaixaria 

amb  la  mala  consideració  de  Salomó  que  traspua  la  GCB.  Històricament, 

Salomó serà proper al rei franc; de fet en serà el seu enviat a Còrdova el 863 

per desfer l'aliança que Unifred, passat al bàndol de Lluís el Germànic, havia 

85 (Pujades:1831 Vol VI, llib XI Cap XV  248 i 262)
86 (Herrera:2005 219-224) Epístola a Wilesindo
87 (Bramon:2000b nº 254 p.208)
88 (Bramon:2000b nº 256 p. 209) (Millàs i Vallicrosa:1987  nº 115 p.124)
89 (Millàs i Vallicrosa:1987  nº 117-118 p. 126)
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establert amb el valí de Saragossa90. La mort del pare del Pilós poc abans del 

862 caldria  enquadrar-la  també en aquest  mateix  escenari,  de  manera  que 

prendria versemblança la possibilitat de què a una desafecció local vers Carles 

el Calb se li sumés una disputa política real entre Sunifred, tal vegada seguidor 

del rebel Unifred, i Salomó, partidari de Carles el Calb. 

Sabem que Lluís el Germànic no reeixirà, i Carles el Calb  arribarà anys 

més tard a emperador, però la desafecció vers els monarques francs de la que 

parlem sembla ser que no desapareixerà del tot, ja que Sunyer, fill del Pilós, 

preferirà, ja ben entrat el segle següent i tal com ho havia fet abans Guillem, 

més el veí àrab que no pas el franc.

De manera que al temps del Pilós, el 878, el que tenim és un escenari en el 

que ja fa més de vint anys (des del 852) que els marquesos i nominalment 

comtes  de  Barcelona  francs  no  apareixen  per  aquestes  terres.  Aquesta 

absència  tan  perllongada  podria  justificar  per  a  un  espectador  local  la 

consideració de què fossin de facto 'no existents' o 'irrellevants', mentre que la 

presència dels personatges subalterns i locals Sunifred-Guifré d'Arrià, Salomó, 

Guifré-Pilós, justificaria la seva corresponent sobrevaloració per part de l'àmbit 

local; si més no, en el terreny del discurs o concepció política interna. Això, si 

és que en un escenari de creixent atomització militar, els 'vescomtes' locals no 

eren de facto autònoms, i amb una subjecció als marquesos francs purament 

nominal o circumstancial.

Concordances historiogràfiques de la GCB

Mirem de ressituar-nos tot  resumint els aspectes de la GCB que podem 

documentar en l'interval 844-878 a Catalunya.

1. Guifré Pilós sí és personatge històric.

2. Salomó, també és personatge històric.

3. Sí existí un Guifré corresponent a la generació dels pares del Pilós (dècada dels 850).

90 (Abadal:1979 41-42) Abadal així ho creia possible, donada la inexplicable fugida d'Unifred.
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4. Els missi o enviats reials, sí eren pràctica habitual dels reis francs abans de la dècada 

dels 87091.

5. Judith filla de Carles el Calb, es casa amb Balduí i s'inicia el comtat de Flandes a inicis  

de la dècada dels 860.

6. Documentalment, Salomó sí succeeix a un Sunifred entre el 858 i el 862, i sí és succeït  

al seu torn per un Guifré fill d'un Sunifred entrada ja la dècada dels 870.

7. El Sunifred marquès del 844, o tal vegada el vescomte del 858 en qualitat d'home fort  

d'Unifred, sí havien tingut domini de Narbona a Barcelona, tal com especifica la GCB, si  

bé aquesta ho atribueix a Guifré Pilós.

8. El període entre  el  870,  on el  Pilós és fet  comte d'Urgell,  i  el  878,  on comença a 

estendre  la  seva  influència  a  la  resta  de  comtats,  correspon  aproximadament  a 

l'estança segons la GCB del Pilós a la cort franca.

9. La menció de què abans del Pilós el rei no havia cedit cap comtat per a successió 

hereditària,  i  que  els  donava  a  llur  discreció  per  un  temps  acordat,  si  bé  és  una 

apropiació  partidista  clara,  és  genèricament  correcta,  i  cronològicament  força 

aproximada  (Quierzy , 877) per ser un relat escrit  a més de 200 anys dels fets.

10. La tensió entre el Calb i el Germànic, es creïble que es traslladés als magnats locals, i  

expliqués la desafecció vers Salomó que explicita la GCB.

Creiem que d'aquesta sèrie de concordances entre el relat de la GCB, i la 

realitat històrica coneguda només es pot desprendre la consideració de què al 

darrere  de  la  seva  confecció  hi  havia  un  record,  i  que  la  hipòtesis  d'una 

invenció no resulta creïble.

Coll  considerava  el  relat  una  llegenda92,  Cingolani  més  recentment  la 

considera un fals, que pren dades certes per justificar políticament la sobirania 

del comte de Barcelona al moment de la seva redacció93. Tots dos tenen llur 

part de raó. Certament la voluntat del cronista sembla ser la de crear llegenda, i 

sens dubte que tenia un objectiu polític concret i contemporani que modela de 

forma decisiva llur redacció. El que proposem és simplement, que l'autor no 

sols partí d'alguns fets certs, sinó que en gran part el que explica la GCB és 

91 (Lewis 1965) pgs.114-116
92 (Coll:1990a 51-135)
93 (Cingolani:2008a 15)
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cert; de manera que cal creure, donada la distància de més de dos segles entre 

els fets i la seva plasmació per escrit, en l'existència d'un mitjà de transmissió, 

ja fos oral i popular, ja fos alguna crònica perduda per a nosaltres, o tal vegada 

un relat familiar? El que no resulta acceptable és que sigui una invenció i totes  

aquestes concordances no siguin res més que casualitats.

Datació de la revolta de Guillem

Un dels moments claus en l'evolució del comte Sunifred, és sens dubte la 

rebel·lió de Guillem, fill de Bernat de Septimània, a finals dels 840. Enumerem 

per ordre cronològic les referències de les que en tenim constància; seguim per 

això els ja citats Annals Bertinians, el Fragmentum Chonici Fonatellensis94 i, per 

les fonts àrabs,  els  magnífics treballs  de Josep M.  Millàs i  Vallicrosa95 i  de 

Dolors Bramon i Planes96,  així com la menció present en l'epistolari de Sant 

Eulogi de Còrdova97.

La primera notícia dels contactes de Guillem amb l'emir de Còrdova ens ha 

arribat de la mà d'Ibn Hayyan98, en seguim la literalitat de Dolors Bramon:

«En aquest any [232 / 28 agost 84616 agost 847] Guillem [II de Tolosa], fill de 
Bernat, fill de Guillem (Gulyalim b. Barnat b. Gulyalim), un dels grans comtes 
d'Ifranga, demanà la pau a l'emir 'Abd alRahman a Còrdova. Aquest l'honorà i el 
tractà amablement tant a ell com als seus acompanyants i després l'envià cap a la 
Frontera  amb els   seus  per  que  lluitessin  contra  el   rei  Carles   II  el  Calb   (n.159 
original=Ludwiq   b.   Qarlub   b.   Bibin)   senyor   d'alFiranga.   Entre   ell   i   els   caps 
militars   de   Carles   (n.160   original=Ludwiq)   hi   hagué   combats   en   els   quals 
[Guillem]  vencé.  L'ajudaren els  governadors  de   la  Frontera,   castigà   l'enemic   i 
mantingué  victoriosament en el  seu  lloc   tots  els  de  la seva nació   (umma)  que 
s'havien revoltat [contra Còrdova]. Durant un temps sovintejaren els seus escrits a 
l'emir.»

Cal remarcar en aquest text vàries coses: 

94 (MGH SS II)
95 (Millàs:1987)
96 (Bramon:2000b)
97 (Herrera:2005)
98 (Bramon:2000b nº248  203-204)
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En primer lloc, que la data d'inici d'hostilitats es situa un o dos anys abans 

del que ens informen els Annals Bertinians. 

En segon lloc, que aparentment Ibn-Hayyan equivoca el rei franc contra qui 

es revolta Guillem, i  esmenta (dos cops) Lluís fill  de Carlemagne, quan era 

Carles fill de Lluís. Aquest error, rar, donada la fama de precisió d'Ibn-Hayyan, i 

que fa a Lluís viu sis anys després de la seva mort, només el sabem explicar en 

base  a  la  cronologia  dels  reis  francs  que  Gotmar,  de  part  del  comte  de 

Barcelona  Sunyer,  va  regalar  a  Abd  Al-Rahman  III  el  94099.  En  aquesta 

cronologia dels reis francs de factura catalana, el regnat de l'emperador Lluís  

s'allarga fins el 848, i per tant fa bona la menció a Ludwiq que fa Ibn-Hayyan. 

En tercer lloc, la penúltima frase resulta especialment significativa en vistes 

a la reconstrucció i  caracterització dels fets,  ja que l'aplicació de la paraula 

umma (comunitat, nació) als seguidors de Guillem en aquest context, revela 

una dimensió usualment ignorada de la revolta de Guillem que comentarem 

ben aviat. Creiem, doncs, que  els 'revoltats' de què parla la penúltima frase no 

ho són contra Còrdova, tal com Bramon li atribueix en la seva anotació entre 

claudàtors, sinó contra el rei franc, el Ludwiq del text. 

La següent cita ens porta dos anys més tard100:

«En aquest any [234 / 5 agost 84825 juliol 849] Guillem [II de Tolosa],  fill  de 
Bernat, fill de Guillem (Gulyalim b. Barnat b. Gulyalim) – el que havia acudit a 
l'emir 'Abd al Rahman, presentantse a la porta de la suda [de Còrdova] l'any 232 
– vencé els que se li oposaven entre els seus compatriotes d'Ifranga, i l'emir 'Abd 
alRahman l'havia ajudat per a combatre'ls, recolzantlo. Es precipità contra el seu 
país,   matà,   captivà,   incendià   i   destruí.   Assetjà   Barcelona   fins   a   anorrearla   i 
després atenyé Girona i els seus voltants. Arribà un escrit seu a l'emir 'Abd al
Rahman,   fentli   saber   tot  el  que  havia  passat   i   recordantli  que  persistiria  en 
contra [de l'emperador franc]. [L'emir] li respongué bo i elogiant la seva acció i 
disposat a retribuirlo. [Després] escriví a 'Ubayd Allah b. Yahya, governador de 
Tortosa   i   a   'And   Allah   b.   Kulayb,   governador   de   Saragossa,   per   tal   que   li 
donessin   suport,   l'assistissin   convenientment,   l'estimulessin   a   continuar 
mantenint la discòrdia entre la seva gent i recolzessin el seu propòsit.»

La contrapartida d'aquesta cita la trobarem en els Annals Bertinians de l'any 

99 (Vilaseca:2010)
100 (Bramon:2000b nº 250  204-205)
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848101: 'Guilhelmus, filius Bernardi, Impurium et Barcinonam dolo magis quam 

vi   capit'.  Que  re-qualifica  molt  significativament  la  violència  de  la  presa  de 

Barcelona de la nota àrab, amb el també molt revelador, 'més per l'astúcia que 

per la força'. La suma de les dues notícies resulta especialment il·luminadora.

El recurs polític de descriure una rebel·lió com a fruit d'una astúcia o engany 

és prou evident, i el trobem per exemple aplicat així mateix a la descripció en 

les  fonts  franques  de  la  rebel·lió  d'Aissó  el  826  a  Osona102.  L'objectiu 

evidentment  és  negar  la  major,  és  a  dir,  l'existència  del  suport  popular  al 

revoltat.

Vèiem però, com en l'anterior cita, Ibn Hayyan, al segle XI, descriurà els 

seguidors de Guillem com a umma, comunitat, i per tant revalida la lectura de 

Guillem com a heroi popular (cap de l'umma). Lectura que no podem deixar de 

posar en línia amb el fet que al segle XII es recordarà en el relat d'Odo Heribert 

la mort del seu pare, Bernat de Septimània (assassinat amb traïdoria per Carles 

el Calb en la narració), en termes ja clarament diglòssics, escrivint el text en 

llatí, però especificant la seva làpida a Tolosa en català103: 

«Assi jay lo comte Bernad,
Fisel credeire al sang sacrat,

Que sempre prud'hom es estat.
Preguen la divina bontat,
Qu'aquela fi que lo tuat,

Posqua soy arma aber salvat.»

De manera que, en el record posterior, la família de Bernat de Septimània 

(que recordem que ja a inicis de la dècada dels 830 s'havia refugiat a les terres 

catano-occitanes en motiu de les disputes de Lluís el Pietós amb els seus fills), 

quedarà arrenglerada clarament en la banda catalana de la dicotomia secular 

dels comtes de Barcelona vs els reis de França. La descripció dels seguidors 

de Guillem com a umma que fa Ibn-Hayyan, una font musulmana, establiria 

doncs un pont documental al segle XI (juntament amb les primeres cançons de 

101 (Dehaisnes:1871 any 848)
102 (Ordeix:1981 22  n.25) "... Aizonis, quomodo fraudulenter Ausonam ingressus et a popullo illo, quem 
dolo deceperat, ..."
103 (Vic:1840 T. II  Pr. LXIV)
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gesta dedicades precisament a Guillem i Aymeri, avi i besavi respectivament de 

Guillem) entre el 'dolo magis quam vi' del segle IX i l'epitafi del segle XII del 

relat d'Odó Heribert. 

Un tercer testimoni contemporani de la revolta de Guillem, que opina que 

l'extensió del conflicte armat abastà tota la Gòtia el trobem en l'epístola de Sant 

Eulogi a Wilesindo104:

«Y es que como la calzada estaba rodeada de salteadores y por entonces toda la 
Gotia   estaba   alborotada   por   el   funesto   levantamiento  de  Guillermo,   que  a   la 
sazón, fiado en la ayuda deAbderramán rey de los árabes, se habia sublevado 
contra Carlos el rey de los francos dejándolo todo inaccesible...»

El 849, la Chonica Fontanellensis reafirma la versió franca de l'astúcia en la 

presa de Barcelona, i  entrat ja el 850 explica l'execució de Guillem per part 

d'Aleran i 'd'alguns gots'105:

«Any 849 ... aquest any Guillem, fill del duc Bernat, va prendre amb l'engany la 
ben munida citat hispana de Barcelona, havent expulsat Aleran, custodi d'aquella 
ciutat   i  de  la   frontera  hispànica   ...  El  mes de desembre...  El  mes de  febrer   ...  
Isembard, fill  de Guarí,   i  Aleran, van ser capturats per Guillem, invasor de la 
ciutat de Barcelona, amb l'engany d'una pau fingida. Tanmateix, no gaire temps 
després el mateix Guillem, havent mogut guerra als nostres,  és vençut, havent 
perdut   gran   nombre   d'infidels,   i,   presa   la   fuga,   mentre   confiava   que   pogués 
trobar refugi a Barcelona, per part de la facció d'Aleran i d'alguns gots va patir la 
pena capital; així va morir el fill de la iniquitat.»

El mateix 850, els Annals Bertinians ens ho expliquen a la seva manera106: 

'Guilhelmus, Bernardi filius, in marca Hispanica Aledramnum et Isembardum 

comites dolo capit, sed ipse dolosius captus, et apud Barcinonem interfectus est' 

El darrer capítol, el trobem en els Annals Bertinians de l'any 852107: 'Mauri 

104 (Herrera:2005 219)
105 (MGH SS II 302-303) Agraïm molt especialment a Stefano Maria Cingolani la traducció del text llatí 
original.
106 (Dehaisnes:1871 any 850)
107 (Dehaisnes:1871 any 852)
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Barcinonam,   Judaeis   prodentibus,   capiunt,   interfectisque   pene   omnibus 

Christianis et urbe vastata, impune redeunt'

La contrapartida d'aquesta nota a les fonts àrabs, però, situa l'acció l'any 

236 (15 juliol 850 - 5 juliol 851); la nota ens ve de la mà d'Abenalatir108:

«En aquest any, un exèrcit musulmà combaté el territori de Barcelona, i matà la 
seva gent; (els musulmans) s'enriquiren, captivaren en massa, robaren i tornaren 
intactes.»

Aleran desapareix després d'aquest darrer episodi,  i  per tant se'l  suposa 

mort en aquesta presa de Barcelona propiciada per els jueus.

Recordem en aquest punt que el judici del comte V[v|n]ifredi a Girona (B,B') 

és datat del 22 de gener del 850, i que, per tant, cal pensar que s'esdevé a la fi  

de l'ocupació de Guillem, o just a l'arribada (o retorn?) d'Aleran. Usualment s'ha 

volgut  entendre  que  Girona  no  fou  presa  per  Guillem,  però  els  texts  no 

especifiquen aquest punt, ja que si bé és cert que Girona no surt mencionada a 

les fonts franques, d'això no se'n pot inferir que no fos presa, ja que Empúries,  

que sí que és recordada com a capturada en el registre cristià, no figura en 

canvi a les fonts àrabs. Sí que resulta rellevant recordar com en el judici, el  

bisbe de Girona Gotmar, venç legalment un tal Lleó del que es diu que havia 

rebut  un  benefici  del  tiet  del  revoltat  Guillem,  el  llavors  ja  difunt,  comte 

Gaulcem; i també que el bisbe Gotmar morirà tan sols cinc dies després del 

judici tal  com ens recorda Pujades109.

108 (Vallicrosa:1987 D.109 p. 120)
109 (Pujades:1831 Vol. VI Ll. XI Cap. X, p. 245)
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Sunifred vs. Guifré d'Arrià

Arribem  per  fi  al  punt  central  d'aquest  text;  la  consideració  de  què  el  

Sunifred que documentalment figura com a pare del Pilós, i de qui acabem de 

veure com podem reconciliar-lo amb el que explica la GCB, si se l'identifica 

com el vescomte del 858 i s'accepta per tant que no va morir el 848 tal com 

l'anòmala durada de la vida dels seus fills  suggereix,  és compatible amb el  

nostre mític Guifré d'Arrià.

Si el que explica la GCB és tan aproximat als fets, i recorda els noms de 

Salomó,  el  Pilós  i  fins  i  tot  l'existència  dels  comtes  de  Flandes,  i  situa 

cronològicament correctament aspectes tan immaterials com el traspàs de la 

titularitat comtal de l'àmbit de la discreció reial al familiar i hereditari; com és 

que no recorda en canvi el nom del pare del Pilós, Sunifred, i l'anomena Guifré,  

el  nom de l'altre comte documentat del període? O, alternativament;  un cop 

considerada la historicitat de la GCB, a on encaixa el Guifré històric, vescomte 

del 841, comte el 850, i segons s'entengui la datació del fals de Ridaura tal 

vegada encara viu el 858?.

No tenim pas una resposta clara i contundent, però sí que podem mirar de 

fer bo el  que deia l'autor del  Flors Mundi; de què el pare del Pilós es deia 

Sinofre-Jofre, és a dir, que ens trobem davant d'una persona amb dos noms. 

L'explicació actual, que suposa que la confusió entre el Pilós i el seu fill Guifré-

Borrell es va traslladar una generació amunt al moment de l'escriptura de la 

GCB110, per més raonable que sembli, no s'aguanta davant: 1) La presència 

d'un comte Guifré  a la  generació dels  pares del  Pilós (tant  la  GCB com la 

documentació presenten tres Guifrés, no  dos), i 2) La precisió del relat de la 

GCB per al període 858-870.

El problema d'un mateix personatge amb dos noms està en què els honors 

documentats de Guifré de Girona (sempre en el  benentès que partim de la 

110 (Coll:1990b 95)
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identitat entre el vescomte del 841 i el comte del 850) d'entrada semblen no ser 

coherents amb els de Sunifred (també en aquest cas, en el benentès de què 

l'identifiquem  com  una  mateixa  persona  tan  en  el  comte  de  835  com  el 

marquès del 844 com el 'vescomte' del 858). Resumim les dades que tenim 

dels honors de Sunifred i Guifré, segons la versió actual:

Any Sunifred Guifré

835 comte

841 vescomte

844 marquès

850 comte + comte (fals Ridaura)

858 'vescomte' comte (fals Ridaura)

La primera incongruència visible és la més greu, i la trobem al 841, durant el 

govern del marquès Bernat de Septimània. Com és que si Sunifred-Guifré era 

comte des de la dècada anterior apareix com a vescomte, un càrrec en principi 

inferior?

En primer lloc, hem de ressaltar com el document aquest ens situa el judici  

de Terradelles el 2 de Setembre del 841 ('Facta recognitione sub die .IIII. Nonas 

septembris anno .II. Post obitum donni Lodouici imperatoris. '), en coincidència 

plena amb la famosa algarada d'aquest mateix any contra Osona i Taradell111 

que ja hem comentat prèviament al parlar de Sunifred, i que Ibn Hayyan data 

entre el 22 d'Agost i el 20 de Setembre del 841112.

L'escenari que tenim en el moment dels fets, és per una banda un marquès 

Bernat de Septimània a la cort, amb la seva muller la comtessa de Barcelona 

Dhuoda vivint  a Usès i  que per tant són lluny dels fets;  i  per una altra,  un 

presumpte comte Sunifred que seria el que va fer front als àrabs, si bé no a 

Narbona i la Cerdanya sinó més localment, a Osona i Taradell. Certament, el 

111 La coincidència de dates, i la semblança entre les grafies Terradelles i Taradell podria fer pensar en 
què es tractés d'un mateix lloc, però cal d'entrada rebutjar aquesta possibilitat donada la proximitat a 
Osona de Taradell, i la llunyania de Tarradelles.
112 (Bramon:2000a 134) Agraïm a l'autora els comentaris i esclariments que molt amablement ha tingut a 
bé de fer-nos sobre les grafies àrabs a Catalunya.
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vescomte Guifré que presideix el judici de Terradelles al nord de Girona sembla 

ser un personatge ben divers d'aquest mateix comte Sunifred; de fet, el propi  

escenari permetria explicar per què el judici és presidit per el vescomte en lloc  

del comte, si ens imaginem a aquest amb l'exèrcit al moment del judici.

Aquesta incongruència ens obliga a examinar més a fons la documentació 

que disposem dels Sunifreds i Guifrés del període. Comencen per detallar els 

documents que ens han arribat que ens parlen de Sunifreds en una llista. En 

blanc hi posem els falsos i els del presumpte pare del Pilós; senyalem en verd 

el que els partidaris de l'ascendència de Bel·ló identifiquen com a referit al pare 

de  Guinedilda113;  afegim  una  entrada  abans  del  862  per  tal  de  situar 

cronològicament la mort del Sunifred pare de Guifré Pilós tal i com suggereix la 

GCB, i finalment hi intercalem en blau les referències als Guifrés anteriors al  

Pilós; el resultat és:

113  (Ordeig:1990 D. 9 28-35)
La datació del document, que és del setzè any de Lluís, presenta però una indicció VIII, que pensem que 
hauria de fer modificar l'any de la data usualment acceptada, 829, per el del 830.
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Data Subjecte Descripció i cita Títol Comentari

1 Nov 819 Sunifred
Consagració Seu Urgell
 (Ordeig 1990) docs. +1 A

illustrissimo comite Fals (952-1024)

4 Nov 819 Sunifred
Censos Seu Urgell
 (Ordeig 1990) docs. +1 B

illustrissimo chomite
Fals (mitjans XI – abans 
XIII)

14 Oct 830 Sunifred
Diploma Lluís
(CC 2) Doc. IX, pgs. 323,324

fideli nostro Fill de Borrell

28 Mar 839 Sunifred
Testament bisbe Sisebut
 (Villanueva 1821) T. X. Ap. VII pgs. 
233-236

comes

3 Gen 840 Sunifred
Donació a la Seu Urgell
(Baraut 1985) Doc. II

comis

2 Set 841 Guifré
Judici Terradelles (A)
(CC 5) Doc 18

vicecomiti

25 Gen 843 Sunifred
Precepte Carles a Sant Vaast
 (CC 2) Doc. XV, pgs. 332-334

fideli nostro Sunifred = Sicfrido

19 Mai 844 Sunifred
Precepte Carles a Sant Cerní
 (CC 2) Doc. XV, pgs. 332-334

marchioni

22 Gen 850 Guifré
Judici Fonteta (B,B')
(CC 5) Doc 30

venerabili comitis Guifre = Unifredi

17 Abril 855 Guifre
Donació a Tresponts (D)
(Baraut 1984) Doc. 1

comes et marco Fals s. XI

24 Set 850
1 Oct 858114 Guifré

Consagració Ridaura (C)
(Ordeig 1990) Doc. +6

comite atque marchione Fals post 977

858 Sunifred
Trasllat Sants Jordi i Aureli
(Flórez 1819) T. X App. VI pgs 511-543

post comitem primum

Mort de Sunifred

25 Set 862 Sunifred
Judici Salomó, All de Cerdanya
(Traggia 1805)  Doc. III

comis Sunifred = Hunifredus

21 Abr 865 Sunifred
Judici Salomó, vila de Prada
(Alart 1880) Doc. I

comiti

25 Mar 874 Sunifred
Judici  Vernet
(Marca 1688) ap.34 cols 796-797

comiti Sunifred pare de Miró

Maig 888 Sunifred
Donació a la Grassa
(Abadal 1989) Doc.XI pg.146

genitoris nostri Datació irregular

Comencem l'anàlisi tenint en compte el que les dates de mort dels seus fills 

suggereix; és a dir, que els seus naixements es van produir aproximadament 

durant les dècades 840 i 850, i per tant Sunifred hauria estat viu més enllà del  

848  i  que  se'l  podria  identificar  en  el  'vescomte'  del  858  d'Aimó.  Això  fóra 

cronològicament coherent amb la identificació actual de Sunifred com el comte 

amic del bisbe Sisebut del 839 i 840, i el fidelis i marquès del 843 i 844. Si 

imaginem un Sunifred comte amb vint anys a finals o mitjans de la dècada dels 

114 També es podria incloure en l'any 858 i com a fals referit a Guifré, la consagració de Formiguera, tal i 
com s'ha comentat en el text. Tot i així, per millorar la claredat de l'exposició, l'ometem, ja que sol ser 
considerat  com la primera referència documental  de Guifré Pilós i  no pas a un Guifré anterior;  ja es 
presenten els falsos de Ridaura i Tresponts com exemples de Guifrés a la dècada dels 850.
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830, la seva paternitat al llarg de les dels 840 i 850 cauria com a molt tard en la 

seva trentena o quarantena, edat força raonable.

El fidelis Sunifred fill de Borrell del 829/830, tal vegada es podria identificar 

també  amb  el  marit  d'Ermessenda,  però  en  aquest  cas  retardaria 

aproximadament una dècada la concepció dels fills, tot i estar ja en el càrrec 

comtal. No fóra impossible, però sí aparentment menys probable.

Els comtes Sunifreds del 819, al dependre tan sols dels falsos de la Seu 

d'Urgell, esdevenen una raresa, que tal vegada serveixin per justificar per què 

el Flors Mundi recordarà un avi del Pilós anomenat Sinofre, però que cal, a falta 

d'altra constància documental, considerar inventats.

Anem ara a la part que toca de ple el nostre tema: 

Entre el  844 i  el  862,  no disposem de cap document oficial  on figuri  un 

Sunifred; de fet, l'únic comte no franc present en la documentació oficial de tots 

els comtats catalans en aquest període és precisament el  nostre Guifré; els 

comtes Frèdol i Ramon ocupen en aquest període el complex comtal Tolosa-

Pallars-Ribagorça-Carcassona, i els marquesos francs Aleran-Odalric-Unifred el 

de Barcelona-Narbona-Rosselló-Empúries115. I encara, aquesta presència local 

es limita  al  document  (B,B')  del  Cartulari  de Carlemany,  on apareix  amb la 

grafia Vnifredi, i al 850, és a dir, abans de la mort d'Aleran el 852.

De manera que mentre Sunifred ha d'estar viu per tenir els seus fills, els 

documents oficials, només ens parlen d'un Guifré. Ara; podem amb això només 

identificar-los com una mateixa persona? La resposta ha de ser un no rotund, el 

tema és més complex, si bé sí que cal remarcar que la definició d'aquest comte 

a la dècada dels 850, és l'element central en la identificació de Guifré d'Arrià.

Una consideració prèvia de conjunt. El buit documental del període 844-862 

suggereix un estat  de desorganització,  revolta,  o tal  vegada de subversió o 

qüestionament de la legalitat, que no es pot deixar de relacionar amb l'evolució 

que ja hem vist abans de la revolta de Guillem. El mateix relat d'Aimó, ja hem 

115 (Abadal:1959 198-199)

59



vist  com d'indefinit  és  en  la  titulació  del  Sunifred  de  Barcelona  858;  en  la 

mateixa línia la pròpia GCB, hem vist com tampoc defineix de manera gaire 

precisa els honors de Guifré d'Arrià i  el  deixa com un  'igitur  miles,  divitiis, 

armis et consilio opinatissimus'. Per tant, creiem que fóra lògic no esperar una 

excessiva  claredat  o  rotunditat  en  els  plantejaments  legals  o  protocol·laris 

locals del període.

Tornant però a l'anàlisi  dels personatges: d'entrada, hem de descartar la 

identificació del Guifré vescomte del 841 amb el Sunifred comte del 840. La 

incongruència  dels  càrrecs  no  ho  permet,  i  la  coincidència  de  dates  amb 

l'algarada del 841 però a dos llocs diferents (Taradell-Osona vs. Terradelles-

Girona), tot i la semblança de les toponímies, no fa sinó reafirmar la negació. 

A partir  d'aquí,  i  seguint  aquesta  línia,  si  el  V[n|v]ifredi  del  Cartoral  de 

Carlemany del 850 sí que és el mateix vescomte del 841, tal com opinaven 

Botet i Abadal, llavors tenim dues persones en la dècada dels 850; el pare del  

Pilós, Sunifred, absent de la documentació fins el relat d'Aimó escrit al 866 116, i 

el comte V[n|v]ifredi del judici de Fonteta (B,B'). 

Però el tema se'ns presenta encara més complex, i cal aclarir-lo pas a pas. I 

és que al  V[n|v]ifredi del 850 el segueix en la llista de documents oficials el 

primer judici  de Salomó al  862 a All  de Cerdanya,  on es recorda al  comte 

Sunifred,  però que hi apareix també sota el nom de Hunifredus; sabem que 

hauria  de  ser  el  comte  Sunifred  ja  que  el  judici  és  sobre  unes  terres 

aprissionades trenta anys abans per Asnar Galindo, que fou foragitat d'Urgell a 

la dècada dels 830 per el nostre comte Sunifred. O sigui, que resulta que els 

dos únics documents  oficials  que ens parlen d'un  comte en el  període just 

abans de Salomó, l'anomenem Unifred! Probablement, aquesta doble confusió 

d'un Guifré i un Sunifred sota la denominació comuna d'Unifred, hagi ajudat a 

complicar encara més la identificació. Ignorem voluntàriament doncs en aquest 

punt  de  l'anàlisi  la  possibilitat  de  què  hagués  existit  un  comte  Unifred  que 

s'hagués apoderat d'unes terres rupturades originalment per Asnar Galindo a la 

116 (Christys:1998 212)
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dècada dels 830 en algun moment indeterminat abans del judici del 862 i que 

estigués en actiu a Girona el 850, per més que la coincidència dels noms ens 

resulti notable.

Ens cal en aquest punt, de repassar les referències que ens han arribat de 

Guifrés anteriors al Pilós, però allunyats de la realitat històrica del vescomte del 

841  (A)  o  del  comte  del  850  (B,B'),  per  tal  de  poder  incorporar  al  nostre 

raonament  els  moments  en  què  es  produeixen  les  aparicions  de  'Guifrés 

d'Arrià'. És a dir, Guifrés de la generació anterior a la del Pilós, provinents de 

fonts no oficials.

Anant per ordre cronològic, hem de començar per citar dos documents del 

Cartulari de Sant Cugat117 que segons l'opinió que vàrem expressar en un altre 

text118 foren falsificats al  voltant del 944. N'extractem telegràficament el  cas: 

Aquests documents, unes donacions al monestir de Sant Cugat de terrenys a 

Cervelló  fetes  per  Guifré-Borrell,  presenten  l'expressió  'Guifré  fill  de  difunt 

Guifré'  i  tenen una datació errònia que permet una doble lectura; segons la 

datació  per  el  rei  franc,  el  'difunt  Guifré'  és el  Pilós,  mentre que segons la 

datació per l'any de l'encarnació es situen abans del període de Guifré-Borrell, i 

per tant en aquest cas el Pilós és el fill, i el 'difunt Guifré' esdevé una referència  

a Guifré d'Arrià-Girona. A diferència de l'opinió actual, no creiem que aquestes 

datacions errònies siguin fruit de l'atzar, sinó que en la nostra anàlisi, hem mirat 

d'argumentar la seva manipulació deliberada, en el context de l'ambaixada de 

Sunyer a Abd al-Rahman III el 940.

També en seria un exemple similar el cas de la consagració de Formiguera, 

que tal com hem comentat abans, presenta a un Guifré al 820 com a onzè any 

de Carles. Datació que pot ser entesa com un 858 convertit innecessàriament 

d'Era a any de l'Encarnació; si bé en aquest cas, el text fóra un fals posterior a 

la cronologia de Gotmar.

Menys temptativa, i molt més sòlida, és l'anàlisi del fals de la consagració 

117 (Rius:1945 D. 2 , 4)
118 (Vilaseca:2010)
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de  Ridaura  afinada  al  llarg  dels  anys  per  tota  una  sèrie  d'historiadors  de 

primera talla com Botet o  Rovira i Virgili, i refinada ja als nostres dies amb el  

treball  d'Ordeig  i  Mata119.  Aquest  text  (C)  que ja  teníem a la  taula anterior, 

presenta un Guifré comte i marquès en una datació que tant es pot referir a 

l'any 850 com al 858. En aquest cas el document és confeccionat a partir del  

model de la consagració de Ripoll del 977, i per tant cal datar llur escriptura (en  

la seva forma actual) a partir d'aquesta data. En aquest punt, sí volem aportar 

la dada de que la literalitat de la datació del text com a 858 i  onzè any de 

Carles, de nou ens permet pensar en la utilització de la cronologia de Gotmar 

en  l'elaboració  del  fals,  ja  que  a  semblança  del  cas  de  la  consagració  de 

Formiguera que hem analitzat abans, l'onzè any de Carles segons la cronologia 

de  Gotmar  si  fou  el  858.  L'atribució  del  marquesat  en  el  fals,  s'entén 

perfectament per la situació política de finals del segle X, però sí és significatiu  

que s'apliqui a la generació anterior al Pilós ja que pot indicar que la idea sí que 

era acceptable al  moment de la creació del fals.  En la documentació oficial 

coetània, el Pilós només figura com a marquès en un document; una donació 

d'Esdús a Ripoll, que resulta ser el text que es considera la versió original del, 

així actualment considerat, fals, que presenta a Guifré Pilós viu en temps de 

Carles120. En la documentació posterior, l'atribució de marquès, li serà aplicada 

només per  el  seu fill  el  príncep Guifre-Borrell121,  i  haurem d'esperar  ja  a la 

generació d'Oliba per trobar de nou el Pilós recordat com a comte i marquès122. 

Fins on sabem, els falsos de Ridaura i Tresponts són els únics texts que parlen 

de marquesos a la generació anterior al Pilós.

Cosa  que  ens  porta  al  segle  XI,  on  cal  posar  la  creació  del  fals  de 

119 (Ordeig:1990 D +6)
120 (CC 4  D. 17  p.48)
La unicitat d'aquesta titulació creiem que posa dubtes sobre l'autenticitat d'aquest document, tal com ja 
Valls i Taberner opinava (Valls:1936 20). Abadal però, a (Abadal:1989 158) desestima les objeccions de 
Valls tot dient que és un apriorisme seu i que el procurarà desfer més endavant, sense que, fins on hem 
sabut llegir, ho faci finalment. Probablement al ser el text un treball inacabat, li va impedir de precisar-ne 
l'esclariment promès; a falta de llurs  raonaments hem de mantenir  les objeccions al  document  i  a la 
correcció de la titulació de marquès de Guifré Pilós.
121 (Vilaseca:2010) Hem mirat de defensar l'especificitat de la dignitat principesca del fill de Guifré Pilos, 
Guifré-Borell.
122 Apèndix B, N-27 i N-28
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Tresponts, i en el que a la segona meitat123, l'autor de la GCB parlarà d'aquest 

mateix  Guifré  de  la  generació  dels  pares  del  Pilós,  dirà  que era  d'Arrià,  al 

Conflent, el farà pare del Pilós, i en basarà la legitimitat comtal catalana; i a 

finals del XII (1194), un anònim perpinyanès ens precisarà que el rei que donà 

el comtat de Barcelona a Guifré fou Lluís el Pietós, i que el d'Arrià morí l'any 

874  i  fou  enterrat  a  Cuixà124.  Tenim  doncs,  per  tant,  referències  a  'Guifrés 

d'Arrià' a finals del XII, finals i mitjans de l'XI, tal vegada a finals del X, i fins i tot  

temptativament a mitjans del X.

Arribats en aquest punt, ens trobem en un atzucac. Si eren dues persones,  

un  Sunifred  i  un  Guifré,  ens  cal  abandonar  la  nostra  hipòtesi  inicial  d'una 

persona amb dos noms ja que es veu documentalment contradita. 

Però un escenari amb dos comtes no respon tampoc a gaires dubtes: com 

és possible que un record força precís com és la GCB al segle XI, i  que té 

probablement antecedents al segle XI i X (falsos de Tresponts, Ridaura i Sant 

Cugat), oblidin tots ells el nom del pare real i li posin, i per tant recordin, el d'un 

comte  coetani?  Els  documents  de  Sunifred  bé  que  van  ser  utilitzats 

paral·lelament per fer els falsos de la Seu d'Urgell al seu nom, a finals també 

del segle X o inicis de l'XI, de manera que no cap utilitzar el recurs genèric 

d'oblit  del  nom  del  pare  del  Pilós  per  pas  del  temps  (de  fet,  la  mateixa 

proximitat temporal dels falsos de Sant Cugat i Ridaura al fets ja fan aquesta 

explicació molt improbable).

Si eren dues persones diferents perquè Aimó el 858 no cita a Guifré i sí a 

Sunifred125, mentre que al segle següent fan just al revés, i obvien Sunifred i  

parlen de Guifré, atribuint-li la paternitat del Pilós i, per tant, unificant els dos 

personatges?

Es podria encara intentar argumentar que el vescomte Guifré del 841 no era 

la mateixa persona que el comte Guifré del 850, i que aquest sí que podria ser 

123 (Cingolani:2008c 55)
124 (Cingolani:2008b 33) Aquest text només ens ha arribat de la mà d'un resum de Pierre de la Marca.
125 (Christys:1998 211) Emfasitza la component política del relat d'Aimó de Saint Germain des Prés, 
monestir que era políticament proper al marquès Unifred.
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el propi Sunifred, és a dir,  un escenari  amb un vescomte Guifré i un comte 

Sunifred-Guifré, però creiem que l'opció de no un sinó dos Guifrés, resulta una 

possibilitat excessivament rebuscada, i per tant la descartem en aquest punt.

L'escenari  de dos comtes;  un Sunifred,  comte als  830,  marquès al  844, 

degradat a 'vescomte' a partir del 852 (documentat el 858), mort entre el 858 i  

el 862 amb l'arribada de Salomó; i un Guifré vescomte el 841, comte el 850 i tal 

vegada mort pocs anys després (si més no documentalment), sumat al record 

que la GCB fa del relleu de Sunifred per Salomó, però adjudicant la paternitat  

del Pilós a Guifré i no Sunifred, més la proximitat temporal (falsos mitjans/finals 

s. X) del record dels dits Guifrés anteriors al Pilós, ens obliga doncs a negar  

l'opció d'un comte amb dos noms i per tant, ens força a reconsiderar el tema de 

la paternitat del Pilós

Guifré fill de Guifré

La idea és ben simple. I si el Pilós sí hagués estat fill del comte Guifré de 

Girona i no de Sunifred? 

La idea pot semblar extrema, ho sabem, però és que la precisió del record 

de la GCB respecte a Sunifred, casa malament amb l'oblit ni més ni menys que 

del seu nom. Si els fets relatats a la GCB fossin inventats, no hi hauria cap 

problema  per  entendre  una  tal  extravagància,  però  no  és  això  el  que  es 

desprèn del text, i cal considerar d'entrada l'element de la paternitat del Pilós 

per un altre Guifré, potencialment tan verídic com per exemple la successió de 

Salomó  per  el  Pilós;  més  quan  tenim  testimonis  de  'Guifrés  d'Arrià' 

probablement anteriors a la pròpia GCB (falsos de Ridaura i Sant Cugat, s. X).  

Reexaminem doncs el que sabem de la paternitat de Guifré Pilós per veure 

inicialment si hagués pogut ser o no, fill de Guifré de Girona.

En primer lloc, cal establir l'obvietat de què l'existència d'un comte Guifré de 

Girona coetani amb Sunifred, sí fa potencialment possible la seva paternitat.
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Mirem ara la  data  del  naixement  del  Pilós.  Segons la  GCB,  Guifré,  just 

abans de tornar a Barcelona i matar Salomó és descrit com a 'adolescent'  i  

'jovencell'. Podem doncs pressuposar-li una edat entre 15 i 20 anys. Si situem 

la  mort  de  Salomó  als  vols  del  870,  això  ens  porta  a  un  naixement, 

aproximadament entre el 850 i el 855.

Aquesta datació no és banal. Per una banda, és compatible amb el comte 

Guifré de qui sabem que era viu el 850 i per l'altra, si fos fill de Sunifred, no 

podria ser en absolut el seu primogènit, i fóra poc probable que fos llur fill petit. 

Recordem com la GCB no parla en absolut de cap germà del Pilós, i encara 

que això es pot explicar fàcilment des del punt de vista literari  i  del discurs 

polític del narrador del segle XI, la no menció de germans podria ser coherent  

amb el fet que el Pilós sí fos fill del comte Guifré i no de Sunifred, ja que llavors  

tal vegada no serien germans, sinó germanastres.

De  manera  que  tenim  que  de  moment,  el  Pilós  sí  hagués  pogut  ser 

materialment  fill  natural  de  Guifré  comte de Girona.  El  pròxim pas és  com 

conciliar-el  amb el  documentat  Guifré  Pilós  fill  de  Sunifred  i  Ermessenda,  i 

germà de Miró, Radulf, Sunifred, Sessenanda, Ermessenda, Riculf  i Quixol.

Per això, només cap plantejar una possibilitat; que hagués estat adoptat per 

Sunifred (tal  vegada per la mort  a la dècada dels 850 del  comte Guifré de 

Girona?). De fet,  la coexistència documental del Guifré de Girona (841-850) 

amb la de Sunifred d'Urgell (839-858), i la repetició dels noms en la nissaga, 

podria habilitar la possibilitat de què Sunifred i Guifré fossin parents (cosins?, 

germans?), de manera que l'adopció del fill  d'un per part de l'altre no fos un 

acte gratuït o casual. 

L'adopció en el món antic, és sempre entesa en relació amb l'herència; l'ús 

típic era el d'un adoptant sense fills que busca un adoptat a qui llegar llurs béns 

i honors, i només molt excepcionalment s'entén l'adopció com a defensa dels 

drets de l'orfe. Tot i que com a pràctica judicial no és present en la llei goda, sí 

que ho és en el codi romà i sí la practiquen els pobles d'arrel germànica126. 

126 (Brena:1998 36)
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Però és que és el cas de què el tema de l'herència és troncal en el relat de la 

GCB; Salomó, amb la mort de Guifré d'Arrià, havia desheretat al Pilós (el propi 

rei franc tem que el domini de Guifré s'escapi del seu control), i només amb la 

mort de Salomó per les seves mans el Pilós recuperava llur herència. No sols 

això, sinó que la comtessa de Flandes lliga la recuperació de l'herència (domini 

patern) amb el  futur casament amb la filla  embarassada.  Tenim en el  Liber 

Manualis127 un testimoni ben vibrant i absolutament adient al que estem tractant 

de la consciència de la importància de la transmissió hereditària dels honors, 

de mà de la gairebé contemporània i ben real comtessa de Barcelona Dhuoda, 

esposa de Bernat de Septimània; precisament alliçonant a llur fill, el revoltat i 

tràgicament mort a Barcelona als vint i sis anys d'edat Guillem, sobre la seva 

responsabilitat de recuperar del rei Carles l'herència primogenitural que el seu 

tiet  Teodoric  li  havia  deixat  en  dipòsit  a  càrrec  de  l'emperador  Lluís128.  De 

manera que una adopció, o la integració de l'orfe en una altra família, en motiu 

de l'herència de l'adoptat, sí que fóra comprensible en la societat de mitjans del  

segle X a les nostres terres; més encara, si es tractés com suggeríem abans, 

tal vegada d'un afer dintre del mateix clan familiar.

Tornem doncs als documents a veure si suporten o no la lectura d'un Guifré 

Pilós no fill de Sunifred. Per això, en l'apèndix B, a partir del treball d'Abadal, es 

consignen tots els documents de Guifré Pilós, destriant-ne els elements que en 

descriuen el seu parentiu. De les cinquanta-tres referències al Pilós de les que 

disposem, en tenim una que especifica la seva paternitat, quatre que parlen de 

germans seus i una que esmenta llurs 'companys'. Comencem per la principal,  

la de la paternitat, que ja havíem comentat quan a l'inici del treball miràvem 

d'establir la debilitat de les proves de la paternitat de Sunifred vers Guifré; ara 

és el cas de tornar-hi amb més detall, ja que hi ha més coses a dir-hi encara.

Ja  hem  vist  abans  com  la  paternitat  de  Sunifred  vers  Miró  està 

127 (Otero:2004 10) Escrit entre el 30 de novembre del 841 i el 2 de febrer del 842. 
128 (Otero:2004 158-159 i n. 268)
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documentalment  clarament  establerta129;  mirem  però  la  literalitat  del  lligam 

familiar entre Sunifred i Guifré Pilós segons és reproduïda en el treball pòstum 

d'Abadal, editat per Coll i Alentorn130.

«Nos   simul   in   unum   donatores,   id   est   Sesenanda,   Suniefredus,   Wifredus 
comes,Rodulfus comes, Miro comes, ...

Donamus   ab   omni   integritate   cuncte   congregatione   Sancte   Marie   propter 
remedium domni Suniefredi genitoris nostri vel domnae Ermesindae genitricis 
nostrae sive propter remedium [...] et genitores (nostri131), et nos veniam meramur 
accipere,...»

 

Tal com ja va assenyalar Bofarull respecte a aquest text132:  'graduamos no 

del todo infundada nuestra sospecha, de que el Suniefredo i la Ermesinda que 

espresa,  no  fueron tal  vez padres  de  todos,  sino  tan solo de algunos de  los 

otorgantes.   La   escritura   se   presenta   muy   defectuosa   y   maltratada,   y 

observamos,  que después  de   las  palabras  propter   remedium dompni  Suniefredi  

genitoris nostri, vel dompne Ermesindae genitricis nostrae, siguen inmediatamente 

estas otras ,  sive propter remedium ....... et genitoris nostri et nos veniam meramur. 

¿Quién  sabe  pues   si   las  personas  que  nombraba   la   escritura  antes  de  estar 

maltratada á continuacion de la últimas palabras propter remedium .......  eran los 

padres de algunos de los otorgantes; y asi ó de otro modo conciliaríamos, cual 

deseamos, la opinion de los historiadores del Languedoc?. 

O sigui que l'únic text que representa que explicita la paternitat de Sunifred 

vers el Pilós, al ser fragmentari, sí que permet la interpretació d'una paternitat 

múltiple. Calmette, ja al 1900, feia notar que no és pas forçós que la manca en 

el text hagués de correspondre als noms dels altres genitors (de fet ho creia 

129 (CC 6 D. 81)
130 (Abadal:1989 D. XI 146-151)
131 La literalitat dels texts presentats per Abadal i per Bofarull difereixen, precisament en el 'et genitoris' 
després de la manca en el text, que permet la interpretació d'una paternitat múltiple; Bofarull hi afegeix un 
'nostri', que és absent en la versió d'Abadal. Tal com el mateix Abadal explica, el text aquest només ens 
ha arribat de la mà de dom Vaissette a la seva Histoire de Languedoc, qui el copià d'un original de La 
Grassa que ha estat perdut, de manera que un cop consultades les versions de 1860 i 1875 de l'obra es 
comprova  que  ambdues  versions  corroboren  la  literalitat  de  Bofarull,  i  per  això  hem  inclòs,  entre 
parèntesis, el 'nostri' que l'obra d'Abadal omet.
132 (Bofarull:1836 7-8)
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desencertat), ja que fóra certament possible restituir-lo amb una fórmula com 

per  exemple:  '...   sive  propter   remedium [animarum nostrae,  ut]   et  genitoris 

nostri ...'133; i encara més recentment, Mangou-Nortier, en la seva edició de les 

actes de La Grassa, suggereix posar-hi un simple  'nostrum'134 en el buit del 

text. Però això no elimina la possibilitat que el document en origen, sí hagués 

pogut nombrar a altres genitors. El fet és que la literalitat que ens ha arribat  

permet lectures diverses, i és això precisament el que resulta rellevant per a la  

nostra anàlisi. Anem ara a repassar les quatre referències als seus germans, a 

veure què se'n desprèn.

El primer d'ells també l'hem comentat abans, ja que és el text de la primera 

consagració de Formiguera, en el que s'explicita la germanor entre Miró (fill de 

Sunifred) i Guifré.135 

Formiguera:  «...   Anno   Incarnationis   Domini   nostri   Jesu   Christi   DCCCXXI 
[DCCCXX(HGL)], indictione VI, XI kalendas octobris, anno XI regnante Karolo 
gloriosissimo rege ...  et a comitibus Wifredo et fratre ejus Mirone et comitibus 
Olibano et fratre ejus Ayfredo ... pro Dei amore et remedio animarum nostrarum 
seu parentum nostrorum, atque tradimus eandem ecclesiam pontifici  Sigebodo 
archiepiscopo ...» 

Dèiem que el  text  té  senyals d'haver  estat  alterat  (datació  impossible),  i 

n'avançàvem una possible confecció o alteració post 940.

El següent és una donació a Sant Joan de les Abadesses136.  El text ens 

descriu a Sunifred com a germà de Guifré: 

Ripoll:  «... qui mihi advenit ad me Wifredi comite de fratri meo Soniofredo ... Et 
ego Winedildes ... quem ego ibidem habeo ... de patre meo nomine Seniofredo ... 
Notus presbiter, qui hanc cartam donacionis vel tradiccionis scriptsit et sig num 
subscripsit die et anno quod supra.» 

Ignorem aquí  la  paternitat  de  Guinedilda  per  no  desdibuixar  el  fil  de  la 

recerca.  El  document  aquest  ha  estat  interpolat  parcialment  en  alguns dels 

133 (Calmette:1900 303)
134 (Magnou:1996 V. 1 D. 31 p. 52-53) Les autores aporten l'existència d'una còpia del text anterior a la 
de la HGL, a la col·lecció Doat.
135 (Abadal:1989 D. I, p. 103-107)
136 (Abadal:1989 D. VI p. 110-119)
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texts de la consagració de Sant Joan de les Abadesses137, i presenta un escrivà 

Notus, que és el mateix d'alguna de les còpies de la consagració, i que Ordeig 

situa  al  segle  XI.  De  manera  que  si  més  no  en  la  seva  literalitat,  és  un 

document manipulat molt posteriorment als fets.

Et  tercer  text  és  una donació  al  monestir  de  Cuixà  amb data  de l'1  de 

desembre del 885 feta per a remei de les ànimes dels dadors138.

Ripoll:  «... Ego Ermessinda comitissa et (Guifredo) comite et Rodulfo comite et 
Mirone   et   Quixilo   comitissa   simul   in   unum   donatores   ...   Facta   carta 
eleemosynaria kalendis decembris, anno primo quo coepit regnare rex Carolus. S. 
Ermesinda comitissa. S. Guifredo comite. S. Rodulfi comiti. S. Mirone comite. S. 
Quixilo comitissa qui hanc cartam fecimus ...»

D'entrada, la inclusió de Guifré entre parèntesis, que sí que apareix firmant 

el document, és de la mà d'Abadal, no del document original, i cal fixar-se que 

en aquesta literalitat defectuosa Miró no figura en el cos del text com a comte.  

Tot plegat, fa creure que Guifré no formà part dels dadors, i que tan sols hi posà 

la firma; possibilitat que Abadal ja reconeixia com a factible, si bé, portat per el  

defecte del text i la idea de la germanor entre els firmants es decantava per 

imaginar Guifré com a donant. Creiem força més probable la versió en la que 

només són la mare Ermessenda, els dos comtes Radulf i Miró i la comtessa 

Quixiló els que fan la donació, tal com ho reflectí la versió que figura a la Marca 

Hispanica :  'Ermessenda   Comitissa   &   Rodulfo   Comite   &   Mirone   Comite   & 

Quixilo Comitissa'. En aquest sentit, la firma de Guifré al peu del document just 

després d'Ermessenda, sumada però a la seva absència entre els donants139, 

podria ser interpretat com afí a la tesi que estem defensant d'una separació 

entre els fills  de Sunifred. De fet,  literalment,  Guifré en aquesta donació no 

apareix formant part del 'simul in unum' dels dadors amb Ermessenda, mentre 

que sí formarà part del 'simul in inum' amb el seus germans (adoptius?) en el 

document del 878/888 que esmentava doblement els seus genitors.

A més, el text permet dues datacions diferents que al seu torn comporten 

137 (Ordeig:1990 D. 9B p. 29)
138 (Abadal:1989 D. VII p. 119-125)
139 (Ponsich:1994 13) Ja feia notar aquest aspecte concret de la donació.
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dues identificacions diverses; en la del  885 que segueixen tant Abadal  com 

Ponsich, el Guifré firmant ha de ser el Pilós, tot i que el  Carles que cita el text 

seria llavors el Gros, que era emperador i no tan sols rei; l'altra alternativa ens 

situa al 898, amb l'inici del regnat de Carles el Simple, però en aquest cas el  

Guifré que el firma hauria de ser Guifré-Borrell ja que representa que el Pilós ja 

fóra mort llavors. Abadal cita per defensar una hipotètica presència de Guifré 

entre  els  donants,  precisament,  els  texts  que  estem  qüestionant  com  a 

precedents i paral·lels de l'actuació dels germans; donat que estem qüestionant  

precisament això, no podem compartir en aquest cas la seva posició.

I  finalment,  tal  com Ponsich  comenta,  hi  ha  dos elements  més que fan 

dubtar  de  la  datació  del  document;  el  primer  és  que el  text  esmenta  Sant  

Andreu d'Eixalada, destruït el 878, i el segon que el prevere Guitizà, redactor 

del text, apareix al cartulari de Cuixà entre el 870 i el 876140. Tot plegat sembla 

evident que el text que ens ha arribat ha estat alterat amb posterioritat a la seva 

confecció.

El quart i  darrer text que relaciona el Pilós amb els seus germans és el 

record  que  en  fa  d'ell  el  bisbe  Idalcari  el  906  al  concili  de  Barcelona  en 

presència del seu fill el príncep Guifré-Borrell141: 

«...   eximius   quoque   princeps   et   marchio   Wifredus:   ...   Post   multorum   autem 
annorum curricula misertus Dominus terrae ille,  suscitavit  in ea nobilissimum 
principem Wifredum et fratres ejus qui ex diversis locis et gentibus homines pio 
amore   collegentes,   praelibatam   eclesiam   cum   suis   finibus   in   pristinum 
instauraverunt statum.» 

Aquest sí que explícitament fa una referència als 'germans' de Guifré, però 

al ser una identificació genèrica, tal vegada es podria aplicar igualment en el 

cas de ser un fill  adoptat,  tal  vegada un cosí,  que també cauria dintre dels 

sentits del terme 'frater'142.

El darrer text ens parla dels companys de Guifré; és la consagració de Sant 

Pau de Casserres el 907143.

140 (Ponsich:1994 13)
141 (Abadal:1989 N. 6, p. 174-175)
142 (Levillain:1937 398) Dóna varis exemples de la mà d'Hincmar de Reims.
143 (Ordeig:1990 D. 34 p.93-95)
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Cerdanya:  «...   qui   hactenus   absque   aecclesia   extiterat   et   nuper   a   condam 
progenitore   meo,   domno   Wifredo   illustrissimo   marchioni,   suisque   sequacibus 
superna inspirante clementia ...»

La referència és evidentment massa genèrica com per ser-nos d'utilitat per 

discernir si el Pilós era germà dels fills de Sunifred.

Resumint doncs aquests comentaris, tenim:

1. Que  la  paternitat  de  Sunifred  vers  el  Pilós  pot  ser  documentalment 

qüestionada,  degut  a  que  l'únic  text  que  l'explicita  és  fragmentari, 

esmenta dos cops uns genitors, i permet una lectura ambivalent.

2. Que la germanor de Guifré vers els fills  de Sunifred, tot  i  ser només 

explicitada en dues ocasions (vers Miró i Sunifred, i en documents amb 

símptomes  d'haver  estat  alterats),  citada  genèricament  en  un  sol 

document, i suggerida tal vegada per un altre, en conjunt, sí que la fa 

versemblant.

La suma d'una paternitat dubtosa més una germanor versemblant, només 

es pot resoldre de dues maneres. O la paternitat no és dubtosa i tots són fills  

d'un mateix pare, que és la versió actual de la generació del Pilós, o bé ens 

trobem davant  d'una adopció,  on  el  pare  és  divers  però  la  germanor  entre 

l'adoptat i els fills de l'adoptant és unívoca. L'anomalia de l'oblit  en la GCB de 

la paternitat de Sunifred, sumada al record del contemporani Guifré de Girona,  

ens fan decantar vers la segona opció.

Ens prova el que hem vist fins ara que el Pilós fou fill de Guifré de Girona i  

adoptat  per  Sunifred?  Certament  no,  però  cal  fer  encara  una  darrera 

consideració. I és que en la GCB, el Pilós sí és de fet 'adoptat' (criat per uns 

pares aliens), i que sent 'adoptat', embarassa la filla dels propis comtes que 

l'estan criant. Podria ser que el record d'una adopció real per part de Sunifred 

fos substituïda en el relat de la GCB per la dels comtes de Flandes? 

Dèiem  que  certament  els  comtes  existiren  a  la  dècada  dels  860,  però 
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difícilment podrien tenir una filla en edat de merèixer a la mort de Salomó (870); 

de fet, si el Pilós era fill  de Guifré de Girona, però va ser criat per Sunifred 

d'Urgell, tal vegada els seus descendents van voler fer oblidar el paper cabdal 

del comte d'Urgell i el van sublimar en el record en la figura dels comtes de 

Flandes de la GCB... En aquest cas, la filla embarassada abans del matrimoni 

de la GCB, tal vegada sí seria una imatge de Guinedilda, que donat que ens 

consta  que  era  filla  d'un  Sunifred,  permet  una  lectura  força  diferent  de  la 

interpretació  usual  del  personatge144.  S'han  proposat  diferents  graus  de 

consanguinitat  per  a  la  figura  de  Guinedilda145,  però  lògicament  la  d'una 

Guinedilda  filla  del  comte  d'Urgell  Sunifred  resultava  inversemblant  per  la 

prohibició explícita de l'incest. Un Guifré Pilós germà d'adopció, si que podria 

permetre  la  filiació  de  Guinedilda  amb  Sunifred,  tot  seguint  l'esquema  de 

l'argument de la GCB. Però de fet, això no passa de ser una especulació, ja 

que cal recordar que el nom de Sunifred és molt comú, i que tampoc sembla 

que tinguem cap altra pista que permeti pensar en una nova filla de Sunifred.

Respecte a la relació amb Flandes, sí  cal fer esment que en l'opinió de 

Maurice Chaume, Ermessenda,  la  dona de Sunifred,  hagués pogut  ser  una 

germana  del  marquès  de  Gòtia  Unfrid146,  (justificant  així  l'opinió  dels 

bollandistes que Guifré Pilós estava emparentat  amb el  marquès Unfrid i  la 

família  de Guillem de Gellone),  i  per  tant  estar emparentada amb el  comte 

Hunroc del  Ternois,  a  la  Picardia,  al  costat  de  Flandes.  De manera  que el 

personatge de la 'mare de Flandes' de la GCB podria tal vegada no ser del tot  

una  magnificatio  del  seu  escriptor.  Actualment,  sembla  ser  que  el  parentiu 

d'Ermessenda continua donant-se per desconegut147, i per tant la hipòtesi de 

Chaume ha de ser si més no considerada.

En qualsevol cas, un Pilós adoptat (tal com deia la GCB), reobre plenament 

el problema de la seva ascendència, tot ampliant el nombre d'avantpassats, i 

144 (Cingolani:2009c 14-16) Analitza el reguitzell d'alternatives a la filiació de Guinedilda. Agraïm molt 
especialment a l'autor la gentilesa de deixar-nos accedir al text abans de la seva publicació.
145 (Aurell:1991 287-288)
146 (Chaume:1940 126) Creia que l'escriptor de la GCB hauria pogut confondre 'la filla del comtes de 
Flandes' de la GCB amb 'la mare de Flandes' de la seva reconstrucció genealògica.
147 (Aurell:1998 306) i (Salrach:2002 33)
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per  tant  tallant  els  nus gordià  de l'ascendència  Bel·ló  vs Borrell,  ja  que en 

aquest cas, a l'ascendència de Sunifred d'Urgell, se'ns hi sumarà la de Guifré 

de Girona. Tal vegada hauríem de tornar a parlar de l'Almira, mare del Pilós, 

vídua a Barcelona? Recordem que Dhuoda, testimoni directe de l'època, diu 

explícitament que el seu marit Bernat de Septimània va rebre les herències dels 

seus dos genitors148, i per tant, en un escenari d'adopció entre famílies nobles 

per  motiu  de  l'herència  o  de  relació  familiar  al  segle  IX,  també  s'ha  de 

contemplar la part de la mare.

És evidentment una hipòtesi arriscada, que certament resulta contrària al 

sentit  general  del  que la  historiografia  ha produït  des del  segle XVIII  sobre 

aquest tema, i per tant cal prendre-la com a molt temptativa. Més enllà de la 

hipòtesi de l'adopció, la reconstrucció que ens oferiria més possibilitats és la 

que hem descartat prèviament d'un vescomte Guifré més un comte Sunifred-

Guifré; i  més enllà encara, la d'un comte Unifred a la dècada dels 850, que 

seria fidel a la literalitat que ens ha arribat, però que no sembla respondre cap 

dels interrogants que han generat la recerca, i sí crear-ne uns quants més de 

no poca envergadura.

Però és que d'alguna manera cal mirar d'esbrinar per què si l'autor de la 

GCB recorda un Sunifred que nosaltres fèiem mort anys abans de Salomó, 

equivoca el nom, però no se n'inventa pas cap, sinó que li posa just el de l'únic  

altre comte no franc que hi havia llavors en aquestes terres! No podem dir que 

estem davant d'un oblit, lluny d'això, més aviat es diria que estem davant d'un 

record tan precís que qüestiona aspectes molt bàsics de la nostra reconstrucció 

actual.  Per  altra  banda,  tampoc fóra  tant  d'estranyar;  l'autor  de  la  GCB va 

escriure el relat a dos segles dels fets, i molt probablement per encàrrec directe 

dels descendents de llurs protagonistes; nosaltres ho fem des de la potència 

del mètode científic, però també des de la llunyania de més d'un mil·lenni de 

records, però molt especialment, també indefectiblement, d'oblits.

Deixant aquí l'aspecte de la paternitat de Guifré fill de Guifré, creiem que sí 

148 (Otero:2004 158)
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podem  doncs compatibilitzar  la  GCB  amb  la  història  coneguda  del  comte 

Sunifred  fins  el  marquesat  del  844,  afegint  una  degradació  al  paper  de 

'vescomte' o 'home fort' dels comtats catalans post 852, durant les regències 

dels marquesos francs Odalric i Unifred, i l'adopció del Pilós en algun moment 

abans de la seva fi, que tal com s'ha suposat anteriorment, es podria enquadrar 

dintre de l'episodi final d'Unifred als voltants del 862. Evidentment queda per 

desenvolupar  el  paper  de  Guifré  de  Girona  la  dècada  dels  850. 

Independentment de si va ser o no el pare del Pilós, la seva acció, fos quina 

fos, creiem que caldrà enquadrar-la en els fets globals del període.

També ens cal parlar finalment de com en la historiografia àrab, en una data 

tan posterior al fets com el segle XI, representa que encara es recordarà el nom 

del pare del Pilós com a  Almondir149. Paraula que podria ser una mala grafia de 

Al-Mundir, nom certament conegut, que admet una interpretació variada, entre 

un encomiàstic 'el Magnífic' o 'el Brau' a un més discret 'el Prudent'. El que ja 

no és gens evident és qui és aquest Almondir, si Sunifred d'Urgell o Guifré de 

Girona.

Fos com fos, el  que resulta interessant és que sí que és recordat en la 

memòria àrab, cosa que porta a creure que havia de ser un personatge no 

menor en el seu temps. Com és que llurs fills i nets a penes l'esmenten en les 

múltiples referències als seus avantpassats que ens han deixat en els seus 

documents oficials,  i  que tan  sols  en tinguem les dues escasses mencions 

directes a la seva paternitat que ja hem comentat? De fet, en la documentació  

oficial,  no  sols  el  pare  del  Pilós  és  ignorat  per  llurs  descendents;  els  seus 

germans, els tiets del Pilós, també ho són, i encara que els fills del Pilós sí que  

repetiran els seus noms, en una prova clara de la seva integració a la família, 

no n'esmenten a cap en els actes protocol·laris dels que tenim constància; per 

què? Tenia potser llur pare alguna característica que fes que el seu record fos 

políticament o ideològicament molest?  O és que potser, tal com dèiem, va ser  

el fet de la seva pròpia adopció el que va propiciar el seu silenciament?

149 Literalment: Hanza, lam, mim, nun, dhal, ra (ALMNDR). Per a les alternatives interpretatives del nom 
Almondir, veure (Bramon:2000b 238-240). Agraïm molt especialment a l'autora els comentaris i el lletreig 
dels noms propis de la cita d'Ibn Hayyan.
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En la seva nissaga certament trobarem exemples anys més tard, de com la 

memòria dels seus membres ha estat alterada per els seus propis familiars; va 

ser aquest també el seu cas? 

El fet és que Guifré d'Arrià, i amb ell l'escenari al voltant de la família de 

Bernat de Septimània presenten senyals d'haver estat fortament manipulats, 

tant  per  l'estament  religiós  com el  polític.  Hi  ha  molt  a  dir  encara sobre la 

generació dels pares i avis del Pilós! Mirem però ara com es va poder originar  

la 'llegenda'.
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L'origen de la llegenda

La història de Guifré d'Arrià ha estat considerada 'llegenda' a partir del segle 

XVIII  quan, al  veure la paternitat  documental  de Guifré Pilós en el  Sunifred 

comte d'Urgell i no en l'antic Guifré de Girona, els historiadors van creure que 

els fets explicats en aquesta part de la GCB no tenien paral·lel en la història  

'real' i que per tant havien de ser una invenció. Aquesta conclusió, ajudada per  

el fet de què certament aquesta part de la GCB té un origen i estil aliè a la 

resta, era però contrària a la natura de les narracions mítiques, que necessiten 

per  a  llur  existència  del  recolzament  popular.  Recolzament  que  esdevé 

impossible si la població no pot reconèixer els fets narrats per el 'mite' en la  

seva pròpia experiència o record, com seria el cas si es tractés d'una invenció. 

Hem mirat de mostrar com un Sunifred viu més enllà del 848, l'existència 

del comte Guifré de Girona, la no presència dels comtes francs en les nostres 

terres, el canvi de 'Barcelona' per 'Urgell Cerdanya' i la presumpta adopció del 

fill de Guifré per Sunifred permeten reconciliar grosso modo dita llegenda amb 

els fets ocorreguts a Catalunya entre el 858 i el 878. 

El  que  sí  ha  facilitat  la  confusió  amb  una  llegenda,  és  que  l'estil  i 

especialment  l'estructura  de  la  història,  sí  que  és  la  clàssica  d'un  conte  o 

narració dramàtica. Tenim un inici paradisíac, seguit d'una trama dramàtica, que 

porta a un desenllaç feliç; que es corresponen al període de Sunifred com a 

rector de Catalunya i Septimània, seguit per el període de degradació i lluites 

amb  Salomó,  per  finalment,  amb  la  venjança  de  Guifré  Pilós,  recuperar  la 

plenitud amb llur domini sobre els comtats 'catalans'. 

És evidentment una visió caricaturitzada i partidista dels fets, destinada a 

ser explicada sota aquest esquema narratiu simplistia, cosa que fa pensar en 

un  possible  origen  popular  d'arrel  política.  Fins  ara,  la  qüestió  de  l'origen 

d'aquest conte estava fora d'ordre, ja que al considerar-se una invenció del  

monjo de Ripoll  que la va escriure, no podia pas ser anterior.  Cingolani  ha 
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argumentat molt convincentment la seva escriptura a la segona mitat del segle 

XI150, ara, si reavaluem la consideració històrica dels fets explicats en la GCB, 

podríem afegir que el propi format de la narració apunta a un origen popular. 

Recordem sinó que aquest mateix esquema dramàtic simplista és molt propi de 

(si  bé anterior a)  la retòrica catòlica [paradís – culpa|expiació – cel],  que a 

l'època ja duia segles amarant la cultura popular. 

De fet, segons Zimmermann151, aquest esquema en tres fases (gràficament 

en forma de V), [constructio – destructio – restauratio], que té el seus paral·lels 

teològics cristians en la tripleta [paradís – expulsió – parusia]  que dèiem, o 

també  en  els  morals  de  [innocència  -  pecat  –  redempció],  sí  que  és  molt 

particularment utilitzat  en la documentació catalana dels segles IX i X, i no en 

els posteriors.

El motiu de la seva profusió cal buscar-lo en la vessant ideològica; en què 

aquest  esquema  és  hereu  de  l'expectativa  cristiana  de  la  parusia  davant 

l'arribada de la fi del primer mil·lenni. I la raó del seu desús, en la inevitable 

superació de la fita mil·lenària, que comportarà la fi de l'ús generalitzat del dit  

esquema trifàsic i la caiguda en el nombre de referències a la 'restauratio' en 

els documents de l'època. Ara bé, el mil·lenarisme és un efecte global, afecta a 

tota la cristiandat, no explica per si sol la localitat del fenomen, i és que per 

entendre-ho cabalment és imprescindible sumar a l'efecte global del pensament 

catòlic davant l'arribada del mil·lenni, el sincronisme amb l'impacte socio-polític 

local de les diferents guerres, terrabastalls i conquestes hagudes en aquestes 

terres,  tant  per  part  dels  àrabs  com dels  francs  en la  mentalitat  dels  seus 

habitants, així com la situació de recuperació material i independència política 

de  facto  donada  a  partir  del  segle  XI.  Llavors  s'entenen  les  freqüents 

referències tant al record de les destruccions hagudes com a la necessitat de la 

restauració  no  sols  en  el  pla  material,  com  també  i  de  forma  conjunta  o 

indistinta en els aspectes morals o religiosos dels texts catalans dels segles IX i  

X. 

150 (Cingolani:2008a)  i  (Cingolani:2009b)
151 (Zimmermann:1984 Vol II 994)
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Així doncs, a més de la correcció històrica del que explica, que fa pensar en 

la necessitat d'un medi de transmissió, el format del relat apunta també a una 

confecció original (potser no textual, però sí conceptual o potser com tradició 

oral  o  rondalla)  de  la  història  de  Guifré  d'Arrià  bastant  abans  de  la  seva 

escriptura a mitjans del segle XI, ja que passat el mil·lenni, aquest esquema 

mental que abans esperava la restauració com a meta final ja ha estat superat i 

està en procés de transformació; de la passivitat pre-mil·lenarista es passarà a 

l'activitat de la confrontació bèl·lica152.

Amb tot,  aquest  esquema narratiu és certament massa genèric com per 

poder datar el relat com a pre-mil·lenari; ara bé, Zimmermann documenta com 

és just en aquesta època que aquest esquema és present de forma transversal 

en els documents catalans, i és també en aquesta època que ocorren el fets de 

la GCB, i en la que ens consta que es fonamenta el poder polític de la dinastia 

rectora  de  la  futura  Catalunya.  Costa  de  creure  que  sigui  casualitat  que 

l'explicació  historiada del  fets,  escrita  amb posterioritat  per  els  descendents 

dels  mateixos  actors,  i  força  precisa  en  algunes  de les  coses  que  explica, 

s'emmotlli  al  mateix  esquema  narratiu  que  era  habitual  o  popular  mentre 

estaven passant els fets narrats, i no al del moment de la posada en escrit de la 

narració, que fóra a priori el més natural.

També tenim en el relat la centralitat de l'element explícit de la venjança (del 

Pilós sobre Salomó), que apunta a un origen got, ja que la venjança resultaria 

com a element tradicional de la societat catalana, en principi, més adient als 

segles  IX  o  X  que  no  pas  al  segle  XI153.  De  manera  que,  com a  element 

tradicional, més que com a pràctica judiciària, la venjança, que ens evoca el  

famós i antic 'morbus Gothorum'154 (la GCB explica de fet, tres assassinats, dos 

152 En la concepció apocalíptica cristiana, després del mil·lenni, el Diable és deslliurat, té lloc la batalla 
final entre els exèrcits del bé i el mal a Armaguedon, i per fi ha d'arribar la Jerusalem celeste.
153 (Zimmermann:1984 V.  II  p.922-949)  Explica  com el  segle  XI  és  en  el  que  es  documenten  més 
referències a la llei gòtica, cosa que podria semblar una contradicció amb el que s'està exposant. Dos 
comentaris al fil d'això: 1) En el treball de Zimmermann no es parla de percentatges de supervivència 
documental, cosa que fa que les seves constatacions quantitatives puguin ser objectes de re-interpretació 
si es volen prendre com a indicadors globals dels períodes mostrejats.  2) L'increment de referències a la 
llei gòtica cal intrepretar-el en la dinàmica socio-politica del segle XI, potser, seguint a Zimmermann, com 
una forma de resistència local a la uniformització cultural franca.
154 (Abadal:1969 V. I  “La monarquia en el regne de Toledo” p. 61)
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d'ells de regents consecutius del país), fóra més adient i més representativa 

quan  més  ens  endarrerim  en  el  temps.  De  fet,  tant  el  procediment  del  

nomenament del Pilós, per aclamació directa de la noblesa barcelonina, com el 

format  de  l'execució  de  Salomó,  en  públic,  per  la  mà  del  Pilós  i  amb  el 

testimoniatge dels seus nobles, apunta clarament a la tradició goda i s'allunya 

de la franca o carolíngia, fent pensar doncs que són elements força anteriors al 

moment d'escriptura del text al segle XI.

Afegim encara un altra consideració paral·lela; en la GCB, al segle XII, en 

gran mesura s'oblida els fills del Pilós, Guifré-Borrell i Sunifred; oblit que ja es 

constata força abans de la seva confecció, quan per exemple en la consagració 

del 977 de Ripoll, Miró Bonfill també omet llur menció; de manera que si bé es  

poden aportar força explicacions puntuals per a tals omissions, també podem 

pensar que el discurs polític sobre la pròpia dinastia rectora es va teixint al llarg 

del temps i no s'inventa de forma arbitrària i sobtada segles després.

Finalment, notar només que el caràcter eminentment laic, si bé de rerefons 

cultural  catòlic,  de  la  història  explicada  en  la  GCB  quadraria  malament  si 

hagués estat fruit exclusivament de la imaginació d'un monjo; ara bé, i en sentit 

invers, al mateix temps, no podem oblidar que el relat que ens ha arribat prové 

d'una font religiosa i que si el relat original era de fet anterior, cal pressuposar 

que el que ens ha arribat no és pas una versió neutra sinó una de filtrada per 

l'òptica monàstica ripollesa del segle XI. En aquest sentit, tan sols fer constar la 

dicotomia inherent en el fet que mentre s'escriu la GCB original des dels àmbits 

oficials catalans, estan apareixen en la cultura popular catalano-occitana les 

primeres cançons de gesta. Dicotomia amplificada per el  fet que la GCB es 

centra  en  la  segona  nissaga  de  comtes  catalans,  és  a  dir,  la  Guifrediana, 

mentre que les primeres cançons de gesta es basen en les figures de Guillem i 

Aimerí, és a dir, respectivament el pare i l'avi de la primera nissaga de comtes 

catalans (Berà, Gaulcem, Bernat). De fet, Guillem serà canonitzat el 1066 per el 

Papa Alexandre II155.

155 (Caraffa:1961 7, 468)
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Conclusions

S'ha repassat la història de Guifré d'Arrià i  la 'llegenda'  de la GCB amb 

l'ànim de ressaltar els aspectes històrics sobre els que descansen. S'ha mirat 

de fonamentar l'opinió de què lluny de ser una pila d'invencions més o menys 

arbitràries,  ens  trobem  davant  d'un  exemple  més  de  memòria  històrica  i 

política, d'un record, deformat per els interessos i el pas del temps sens dubte, 

però que no ho està pas més que molts dels relats que s'accepten usualment 

com a  certs  en  la  que  considerem actualment  ser  la  versió  correcta  de  la 

història.

El comte Guifré de Girona fonamenta en la història la paternitat del Pilós per 

part d'un altre Guifré, per més que se l'hagi mirat d'esborrar d'ençà el segle 

XVIII.  L'evidència  documental  de  la  seva  existència,  per  més  indirecta  que 

sigui, no sembla acceptar una explicació més senzilla que la de la seva realitat  

a mitjans del  segle IX;  de fet  és l'únic comte no franc documentat  entre la 

revolta de Guillem (848) i l'adveniment de Salomó (862). La seva cronologia és 

compatible amb la paternitat del Pilós.

La mort  de Sunifred el  848 no sembla compatible amb les dates de les 

morts dels seus fills, i per tant l'hem de considerar coetani del comte Guifré; a 

més, sí hi ha constància d'un Sunifred posterior a l'episodi de la rebel·lió de 

Guillem. Les dècades d'absència dels marquesos francs, sumada a la figura 

dels   'vescomtes'  o  'homes  forts'  locals,  compatibilitzaria  la  primacia  dels 

personatges  locals  en  la  GCB amb l'escenari  polític  global  de  l'època.  Les 

tensions  entre  Carles  el  Calb  i  Lluís  el  Germànic  es  traslladaren  als  seus 

marquesos, i a partir d'ells fóra lògic que afectessin els comtes o personatges 

locals. La mort de Guifré d'Arrià per part de Salomó tindria el seu paral·lel en 

l'episodi  de  Salomó  en  la  destitució  del  marquès  Unifred,  i  la  desaparició 

documental de Sunifred.

La  paternitat  documental  de  Sunifred  vers  Guifré  Pilós  es  pot  posar  en 
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dubte, i la de Guifré de Girona és potencialment factible. La germanor però, del 

Pilós amb els fills de Sunifred és patent, i per tant es pot pensar en un escenari  

d'adopció, en la realitat, paral·lelejat en el relat de la GCB; si més no, com a 

possibilitat a tenir en compte.

L'escenari d'un Guifré Pilós fill de Guifré de Girona, obre certament molts i  

grans interrogants i forçaria evidentment a encarar diferentment l'origen dels 

seus ascendents.  Tot plegat,  creiem que la suma d'indicis, fa pensar que la 

GCB conté més informació històrica de la que usualment se li ha volgut atribuir.

La Gesta Comitum Barchinonensium no es va oblidar del pare del fundador 

de la dinastia, el Pilós, mentre que sí recordava el seu assassí Salomó, i no es 

va inventar un passat, el va reinterpretar, tal com fem encara avui en dia, i en  

va donar llur versió, tan parcial com ho són totes les altres, però per damunt de 

tot, tan interessant que és una pèrdua massa gran llençar el seu contingut al 

pou cec de la invenció i l'arbitrarietat. 

...
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Apèndix A

Duracions vitals de les primeres set generacions de comtes de Barcelona 

dinàstics.

Es calcula per a cada generació la seva vida mitjana a partir de les dades 

de  natalicis,  defuncions  i  casaments  presents  a:  (Salrach:2002)  El  comtes 

sobirans de la  Casa de Barcelona.  Les  generacions amb menys de quatre 

germans són excloses del  còmput  final  donada la  seva  alta  probabilitat  de 

desviació.

Els fills dels que no es disposa la seva data de mort són ignorats. A cada 

generació  que  conté  fills  dels  qui  es  coneix  la  data  de  la  seva  mort  però 

s'ignora la de llur naixement, se li calcula una data de Naixement Mitjana o NM, 

i s'aplica la mateixa a tots els fills sense data de naixement coneguda. El càlcul  

d'aquest NM, és manual i estimatiu, basant-se en les dates de naixement dels 

altres germans, així com les dels casaments dels pares si es disposa d'aquesta 

informació.

Càlculs per generació:

NM = data de Naixement Mitjana estimada manualment.

DDM = Data de Defunció Mitjana. Mitjana aritmètica de les dates de defunció conegudes

VM = duració  de Vida Mitjana.  Mitjana  aritmètica de la  duració  de les  vides  dels  fills  que 

coneixem la seva data de la mort. Si no es disposa de data de naixement d'algun del fills, es fa  

servir el NM de la generació.

VM(tots) = duració de Vida Mitjana de tots el fills dels que es disposa de l'any de la mort

VM(sense XYZ) = duració de Vida Mitjana de tots els fills dels que es disposa de l'any de la 

mort, excloent XYZ del càlcul per tenir una vida anormalment curta.

VM(durades conegudes) = duració de Vida Mitjana de tots el fills de la generació dels que es 

disposa de l'any de naixement i de mort.
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Fills de Sunifred Naixement Defunció Anys (NM=845)

Guifré ? 897 52

Miró ? 896 51

Radulf ? 920 75

Sessenanda ? ?

Sunifred ? 890 45

Ermessenda ? 898 53

Riculf ? 916 71

Quixol ? 898 53

Dates de naixement desconegudes, però anteriors a 848, si es pressuposa Sunifred mort llavors.

1 casament = v. 840

DDM=902

VM=57 

Fills de Guifré Naixement Defunció Anys (NM=884)

Guifré-Borrell 874 911 37

Miró ? 927 43

Sunifred 880 948 68

Emma 883 942 59

Radulf 885 940 55

Sunyer 890 950 60

Riquilda ? ?

Ermessenda ? 925 41

Quixol ? 945 61

Guinedilda ? 926 42

Dates de naixement desconegudes assumides a NM=884

1 casament = a 874

DDM=935

VM(tots)=52

VM(sense Guifré-Borrell)=54

VM(durades conegudes)=55

Fills de Guifré-Borrell Naixement Defunció Anys (NM=904)

Riquilda ? 962 58

Guinedilda ? 926 24

No inclòs en els totals per escassesa de dades.

Dates de naixement desconegudes assumides a NM=904

1 casament =a 897

DDM=944

VM(tots)=41
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Fills de Sunyer Naixement Defunció Anys (NM=930)

Guinedilda ? ?

Ermengol 934 943 9

Borrell ? 949 19

Borrell II 934 993 59

Miró 945 966 21

Adelaida ? 955 25

Goldregod ? 953/963 

958

28

2 casaments, 1er=911 2n=917

Dates de naixement desconegudes assumides a NM=930

DDM=961

VM(tots)=27

VM(sense Ermengol i Borrell)=33

VM(durades conegudes)=30

Fills de Borrell II Naixement Defunció Anys (NM=980)

Ramon Borrell 972 1018 46

Ermengol 975 1011 36

Ermengarda ? 1030 50

Riquilda ? 1041 61

Toda ? ?

Adelaida ? 998 18

2 casaments, 1er=967 2n=977/988

Dates de naixement desconegudes assumides a NM=980

DDM=1020

VM(tots)=42

VM(sense Adelaida)=48

VM(durades conegudes)=41

Fills de Ramon Borrell Naixement Defunció Anys 

Berenguer Ramon I 995 1035 40

Borrell ? ?

Adelaida ? ?

No inclòs en els totals per escassesa de dades.

1 casament =993

DDM=1035
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Fills de Berenguer Ramon I Naixement Defunció Anys (NM=1025)

Ramon Berenguer I 1022 1076 54

Sanç 1024 1057 33

Estefania ? 1066 41

Guillem 1028 1054 26

Bernat 1031 ?

Sibil·la ? 1074 49

2 casaments, 1er=1021 2n=1027

Dates de naixement desconegudes assumides a NM=1025

DDM=1065

VM(tots)=41

VM(durades conegudes)=38

Resum 
generacional.  

Fills 
coneguts

Fills 
comptabilitzats

VM(Tots) VM(Sense durades 
curtes)

VM(durades 
conegudes)

DDM

Sunifred 8 7 57 57* 902

Guifré 10 9 52 54 55 935

Guifré-Borrell 2 0 944

Sunyer 7 6 27 33 30 961

Borrell II 6 5 42 48 41 1020

Ramon Borrell 3 0 1035

Berenguer Ramon 
I

6 5 41 41* 38 1065

Mitjanes 7 6 44 45 (sense *) 47(amb *) 41 Separació 
generacional 
mitja = 30

• = si no hi han durades vitals curtes s'assumeix la mitjana de tots.
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Apèndix B

S'analitzen les referències documentals de Guifré Pilós, que descriuen el 

seu parentiu vers germans i genitors. Per fer-ho, se segueix a Abadal en llur 

inacabat i pòstum treball editat per Coll i Alentorn: Els temps i el regiment del  

Comte Guifred el Pilós, que detalla 16 documents contemporanis (Doc I-XVI), 6 

falses atribucions (a-f), i 31 notícies posteriors (N-1-31).  Es qualifiquen de 'No 

pertinent' les entrades que no contenen informació rellevant.

Ref. Descripció Valoració

Doc I Consagració de Formiguera Miró i Guifré apareixen com a germans.

Doc II Compra d'una vinya. No pertinent.

Doc III Compra d'un predi. No pertinent.

Doc IV Compra de vàries terres. No pertinent.

Doc V Judici de Guifré. No pertinent.

Doc VI Donació a Sant Joan de les Abadesses Cita Sunifred com a germà de Guifré

Doc VII Donació a Cuixà.

Hi  figuren  com  a  donadors  'Ego  Ermesinda  comitissa  et 
(Guifredo)  comite  et  Radulfo  comite  et  Mirone  et  Quixilo 
comitissa simul in unum donatores'. Guifré apareix firmant el 
document.

Doc VIII Judici bisbe Sclua. No pertinent.

Doc IX
Consagració  de  Sant  Joan  de  les 
Abadesses.

Veure el comentari del Doc VI. (fals)

Doc X Gesta o donació a Ripoll.
Document fals o factici re-elaborat des del segle X al XII156. 
No pertinent.

Doc XI Donació a La Grassa
És la donació on s'especifica la  paternitat  de Sunifred vers 
Guifré.

Doc XII Compra d'un vilar. No pertinent.

Doc XIII Consagració de Sant Pere de Ripoll. No pertinent.

Doc XIV Donació d'Esdús. No pertinent.

Doc XV Carta població de Cardona. Document perdut. No pertinent.

Doc XVI Document a favor de l'església de Moià. Document perdut. No pertinent.

Les sis atribucions falses, a,b,c,d,f, són totes No pertinents. La e és el nostre fals de Ridaura (C) que havia estat 
atribuït erròniament al Pilós i que resulta també No pertinent.

156 (Ordeig:1990 D. 11 +c)
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Ref. Descripció Valoració

N-1 Reedició diploma  per església de Vic. No pertinent.

N-2 Origen propietat St Martí de Congost. Fa referència al Doc VI, veure el seu comentari.

N-3 Nota de trasllat del Liber Antiquitatum. No pertinent.

N-4 Donació d'una casa al monestir de Ripoll. No pertinent.

N-5 Donacions de Cervelló Sant Cugat. Falsos de segle X.  No pertinent.

N-6 Concili de Barcelona. Cita a 'Guifré i els seus germans'. 

N-7 Consagració de Sant Pau de Casserres. Miró recorda al seu pare Guifré i els seus companys.

N-8 Precepte de Carles per La Grassa. No pertinent.

N-9 Compres i Vendes de Radulf, fill de Guifré. No pertinent.

N-10
Làpida  i  execució  testamental  de  Guifré-
Borrell, fill de Guifré. 

No pertinent.

N-11
Judicis de Vallfogona, Emma, Miró i Sunyer 
fills de Guifré. 

No pertinent.

N-12 Sunyer fill de Guifré compra uns bens. No pertinent.

N-13 Sunyer en donació a Ripoll. Recorda el seu pare Guifré. No pertinent.

N-14 Sunyer en donació a Girona. Recorda el seu pare Guifré.No pertinent.

N-15
Reconeixement  a  favor  del  bisbe  de  Vic 
Jordi.

No pertinent.

N-16
Sunifred recorda els seus pares Wifredo i 
Winedelfe.

No pertinent.

N-17 Donacions de Sunyer a Barcelona i Girona. No pertinent.

N-18 Làpida de Quixilona, filla de Guifré. No pertinent.

N-19 Capbreu de parròquies de la Vall del Lord. Recorda Guifré. No pertinent.

N-20
Elecció  d'Adelaida,  abadessa  de  Sant 
Joan.

No pertinent.

N-21
Consagració de Sant  Feliu  i  Sant Martí  a 
Urgell.

No pertinent.

N-22 Donació a Ripoll. No pertinent.

N-23 Tercera consagració de Ripoll. Miró Bonfill recorda Guifré. No pertinent.

N-24 Donació d'Eremir a Serrateix. No pertinent.

N-25 Segona consagració de Formiguera.
Es recorda la primera feta per Guifré i el seu germà; veure el 
Doc I.

N-26 Abat Oliba davant del comte  Berenguer. Recorda el besavi Guifré. No pertinent.

N-27 Oliba a quarta consagració de Ripoll. Guifré és recordat com a comte i marquès. No pertinent.
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Ref. Descripció Valoració

N-28 Elogi en vers d'Oliba al besavi Pilós. Guifré és recordat com a comte i marquès. No pertinent

N-29
Ibn Alatir recorda la batalla de Guifré amb 
el senyor de Lleida.

No pertinent.

N-30
bn  Hayyan  recorda  la  mort  d'Unfred  fill 
d'Almondir al castell d'Aura.

No pertinent.

N-31 Els necrologis recorden Guifré 'Pilós'. No pertinent.
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Texts i bibliografia

ID Data LLoc Text Referència

A

3 
Setemb

re 
841

Terradellas «<I>n presentia donni Gondemari sedis Gerundensis 
episcopi,   Uifredi   uiceicomiti   ...   est   de   ipso   torrente 
quod ipso uillare de Terrutellas ...  Facta recognitione 
sub die .IIII.  Nonas septembris anno .II.  Post obitum 
donni Lodouici imperatoris.»

Cartoral de  
Carlemany. Doc:3
Catalunya Carolíngia
comtats de Girona,  
Besalú.. Doc 18

B

22 
Gener

851
850

Fonteta «<I>n iuditio Ermidone et Radulfo uiceicomites, seu et 
in presentia Audegario et  Guntardo,  uassos Unifredi 
uenerabili   comitis   ...   et   terras   qye   sunt   in   uilla 
Fonsedictus   uel   infra   suos   terminos   ...   Facta 
professione   sub  die   .XI.   Kalendas   februarii   anno   .X. 
Regnante Karolo rege.»

Cartoral Carlemany.  
Doc:8
Catalunya Carolíngia
comtats de Girona,  
Besalú.. Doc 30

B'

850 Fonteta «In judicio Ermidone & Radulfo Vicecomites, feu & in 
praefentia   Audegario   &   Guntardo   vaffos   Vvifredi 
venerabilis   Comitis   ...   &   terras   quae   funt   in   villa 
Fonfedictus vel infra fuos terminos ... Facta profeffione 
fub   die   undecimo   Kalendas   Februarii   anno   decimo 
regnante Carolo Rege.»

Marca Hispánica
Ap. XXI cols 783
784

C

24 
Setemb

re 
850
o
1 

Octubr
e 

858

Ridaura «Proinde   venerandus   domnus   comes   cum   omni 
veneratione   vel   reverentia   nominandus   Vifredus 
ecclesiam   quae   est   in   comitatu   Bisuldunense   vel 
Ausonense,   in   villa   Riodazari   constructa   habetur,   ... 
domno   itaque   Vifredo,   comite   atque   marchione, 
juvente   atque   precante,   ut   ecclesiae   suae   quae 
constructa esse dignoscitur in valle Riodazari, ut eam 
consecramus   ...   Perhacta   sunt   enim   haec   anno 
Incarnationis dominicae DCCCLVIII kalendas octobris, 
anno XI regnante Karulo rege.»

Les dotalies de les  
esglésies de  
Catalunya Doc: +6

D

17 
Abril
855
o

785

Tresponts «In Dei nomine et salvatoris nostri Ihesu Xpisti.  Ego 
Wifredus comes [et marco] et Quiricus vicis comis ... 
damus totum ab integrum ad domum Sancti Andreae 
apostoli   ...  Et  etiam ego Wifredus comis et  marco et 
Quiricus   vicis   comis   damus   ...   Facta   carta 
donacionis  .XV.  kalendas madii,  anno .XVI.  regnante 
Carlo rege magno.»

El monestir de Sant  
Andreu de Tresponts  
Doc: I

E

1 
Octubr

e
911936

Ridaura «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.»

Les dotalies de les  
esglésies de  
Catalunya Doc: +53

90



Bibliografia 

Abadal i Vinyals, Ramon:1955:”Els comtats de Pallars i Ribagorça”

Abadal i Vinyals, Ramon:1967:”Els precedents antics de la Història de Catalunya”

Abadal i Vinyals, Ramon:1969:”Dels visigots als catalans”

Abadal i Vinyals, Ramon:1979:”Els primers comtes catalans”

Abadal i Vinyals, Ramon:1984:”Catalunya fa mil anys”

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

Alart,B:1880:”Cartulaire Rousillonais”

Astronom:1995:”Vita Hludowici imperatoris”:”Monumenta Germanicae Historiae – Scriptores Rerum 
Germanicarum in usum scholarum”

Aurell i Cardona, Martí:1998:”Les Noces del comte : matrimoni i poder a Catalunya (785-1213) ”

Aurell i Cardona, Martí:1991:”Jalons pour une enquête sur les strategies matrimoniales des comtes 
catalans (Ixe-XIe s.)”:”Simpòsium internacional sobre els origens de Catalunya (segles VIII-XI)”  
Barcelona 1991-1992, pgs. 281-344

Banks, Philip:2000:”Les ciutats i el seu paper”:”Catalunya a l'època carolíngia”

Baraut, Cebrià:1984:”El monestir de Sant Andreu de Tresponts (segles IX-XVI)”:”Stvdia Monastica 26/2 – 
1984” pgs.241-274

Baraut, Cebrià:1985:”La data de l'acta de consagració de la catedral carolíngia de la seu 
d'Urgell”:”Urgellia 7 – 1985” pgs.515-529

Baucells i Reig, Josep:1998:”La cronologia a Catalunya en general i a Barcelona en 
particular”,”Calligraphia et Tipographia, arithmetica et numerica, chronologia”, sec:'Extravagàncies en els 
dies i mesos'

Bofarull i Mascaró, Pròsper:1836:”Los condes de Barcelona vindicados”

Botet i Sisó, Joaquim:1846:”Condado de Gerona: los condes beneficiarios”

Bourgeois, Émile:1885:"Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877) : étude sur l'état et le régime politique de 
la société carolingienne à la fin du IXe siècle, d'après la législation de Charles le Chauve"

Bramon, Dolors: 2000a:”841: Una algarada fins ara mal coneguda contra la plana de Vic”,”AUSA XIX 
145 (2000)” pgs. 133-135

Bramon, Dolors: 2000b:”De quan érem o no musulmans, Textos del 713 al 1010”

Brena Sesma, Ingrid:1998:”Algunas reflexiones sobre los antecedentes de la adopción”:”Revista de 
Derecho Privado” Sección Doctrina num. 27 1998

Calmette, M. Joseph:1900:"Les Origines de la première maison comtale de Barcelone"

Caraffa, Filipo:1961:"Bibliotheca sanctorum"

CC:1:Abadal i Vinyals, Ramon:1996:”Catalunya Carolíngia. El domini carolingi a Catalunya”

CC:2:Abadal i Vinyals, Ramon:1950:”Catalunya Carolíngia. Els diplomes carolingis a Catalunya”

CC:4:Abadal i Vinyals, Ramon:1999:”Catalunya Carolíngia. Els comtats d'Osona i Manresa”

CC:5:Abadal i Vinyals, Ramon:2003:”Catalunya Carolíngia. Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i 
Peralada”

CC:6:Abadal i Vinyals, Ramon:2006:”Catalunya Carolíngia. Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i 
Fenollet”

Chaume, Maurice:1940:”Onfroi, Marquis de Gothie, ses origines et ses attaches familiales”:”Annales du 
Midi” T. 52 1940 pgs.113-136

Christys, Ann:1998:”St-Germain des-Prés, St Vincent and the martyrs of Cordoba”,”Early Medieval  
Europe”, 1998 7 (2) 199-216

91



Bibliografia 

Cingolani, Stefano Maria:2008a:”Gestes dels Comtes de Barcelona i Reis d'Aragó”,”MONUMENTS 
D’HISTÒRIA DE LA CORONA D’ARAGÓ, 1”

Cingolani, Stefano Maria:2008b:”Libre dels Reis”,”MONUMENTS D’HISTÒRIA DE LA CORONA 
D’ARAGÓ, 2”

Cingolani, Stefano Maria:2008c:”De historia privada a historia pública y de la afirmación al discurso: Una 
reflexión en torno a la historiografía medieval catalana (985-1288)”,”Talia Dixit” 3 (2998) p.51-76

Cingolani, Stefano Maria:2009a:”ELS ANNALS DE LA FAMÍLIA RIVIPULLENSE I LES GENEALOGIES 
DE PALLARS-RIBAGORÇA”,”MONUMENTS D’HISTÒRIA DE LA CORONA D’ARAGÓ, 3”

Cingolani, Stefano Maria:2009b:”LES GESTA COMITUM BARCHINONESIUM (VERSIÓ PRIMITIVA), LA 
BREVIS HISTORIA I ALTRES TEXTOS DE RIPOLL”,”MONUMENTS D’HISTÒRIA DE LA CORONA 
D’ARAGÓ, 4”

Cingolani, Stefano Maria:2009c:”La família de Guifré I el Pilós. Matrimonis i ocupació de la terrsa als 
segles IX i X”

Coll i Alentorn, Miquel:1990a:”Guifré el Pelós en la historiografia i la llegenda”,”Llegendari”, p.51-135

Coll i Alentorn, Miquel:1990b:”Guifré el Pelós figura emblemàtica”,”Revista de Girona”, num 145 març-
abril 1991 p.95-96

Dehaisnes, Abbé C.:1871:”Les Annals de Saint-Bertin et de Saint-Vaast”

Flórez- Merino, Antolin :1819:”España Sagrada”

Fluvià, Armand de:1989:”Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya”

Garibay y Zamalloa, Esteban de:1628:”Los Quarenta libros del compendio historial de las chronicas y 
universal historia de todos los reynos de España”

Gayangos, Pascual de:1840:"The history of the Mohammedan Dynasties in Spain"

Herrera Roldan, Pedro:2005:”San Eulogio – Obras completas”

Levillain, Léon:1937:”Les Nibelungen historiques et leurs alliances de familie”:”Annales du Midi” 49 
p.337-408

Lewis, Archibald R.:1965:”The Development of Southern French and Catalan society 718-1050”

Mabillon, Jean:s. XVII:”Annales ordinis S, Benedicti occidentalium monachorum patriarchae:” Vol 3, p. 
507

Magnou-Nortier, Elisabeth i Magnou, Anne-Marie:1996:"Recueil des chartes de l'abbaye de la Grasse"

Marca, Pierre de :1688:”Marca hispanica, sive Limes hispanicus: hoc est geographica & historica 
descriptio Cataloniae, Ruscinonis & circumjacentium populorum”

Marquès i Planagumà, Josep Maria :1993:”Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (segles IX-
XIV)”

Martí, Ramón:1997:”Col·lecció diplomàtica de la seu de Girona : 817-1100”

MGH:1829:Scriptores rerum Sangallensium. Annalium et chronicorum aevi Caroli continuatio. Historiae 
aevi Carolini

Millàs i Vallicrosa, Josep:1987:”Textos dels historiadors àrabs referents a la Catalunya Carolíngia”

Miret i Sans, Joaquim:1909:”Les "Memorias cronológicas de los condes de Urgel" per don Jaume 
Villanueva”: “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” Vol. V (1909-1910) p. 415-
427

Mundó, Anscari Manuel:1986:”Els manuscrits del "Liber Iudiciorum" de les comarques gironines”:"Estudi  
general" nº 5-6 (1985-1986) p. 77-87

Ordeig i Mata, Ramon:1981:”Els orígens històrics de Vic. (Segles VIII-X)”

Ordeig i Mata, Ramon:1990:”Les Dotalies de les esglésies de Catalunya, segles IX-XII”

Otero i Vidal, Mercè:2004:”Duoda – Manual per al seu fill”

92



Bibliografia 

Ponsich, Pere:1988:”El problema de l'ascendència de Guifre el Pelós”,”Revista de Catalunya 
(Barcelona)” n. 23 p. 35-44

Ponsich, Pere:1994:”El problema de la partició del comtat de Rosselló entre els casals de Cerdanya i 
d'Empúries a la mort del comte Miró I el Vell (896)”:”Estudis Universitaris Catalans” 1994 n.. 30, p. 9-24

Ponsich, Pere:2000:Wifred le Velu et ses frères”:”IBIX” nº 1 (2000) pgs. 55-86

Pujades, Jeroni:1831:”Crónica Universal del Principado de Cataluña, escrita a principios del siglo XVII”

Rius i Serra, Josep:1945:”Cartulari del monestir de Sant Cugat del Vallés”

Salrach, Josep M.:1995:”Memòria poder i devoció: Donacions catalanes a La Grassa (s. IX-XII):”Histoire 
et archéologie des Terres catalanes au Moyen Age” 

Salrach, Josep M.:2002:”Els comtes sobirans de la casa de Barcelona.”

Tastu, Pierre:1851:”Note sur l'origine des Comtes Héréditaires de Barcelonne et d'Emporias-Rousillon”

Traggia, Joaquin:1805:”Discurso histórico sobre el orígen y succesión del Reyno Pirenaico hasta Don 
Sancho el Mayor”:”Memorias de la Real Académia de la Historia” T.IV

Valls i Taberner, Ferran:1936:”Estudi sobre els documents del Comte Guifré I de Barcelona”:”Homenatge 
a Antoni Rubió i Lluch: miscel·lània d'estudis literais, històrics i linguístics” (Barcelona 1936) p. 11-31

Vic, Claude de - Dom. Vaissette:1840:”Histoire Générale de Languedoc”

Vilaseca:2010:"El príncep Guifré-Borrell"

Villanueva, Jaime:1821:”Viage literario a las Iglesias de España”

Zimmermann, Michel:1984:”Écrire et lire en Catalogne (IXé – XIIé siècle)”

Zimmermann, Michel:1989:”En els orígens de Catalunya, emancipació política i afirmació cultural”

93



Índex

Proposta d'identificació de Guifré d'Arrià..............................................................1

Sumari:..............................................................................................................3

Introducció:.......................................................................................................3

Deconstrucció de Guifré d'Arrià........................................................................7

La paternitat de Guifré Pilós...........................................................................13

Guifré de Girona.............................................................................................20

L'existència del comte Guifré de Girona........................................................24

La trama històrica...........................................................................................32

Morí Sunifred el 848?.................................................................................35

Vescomtes o 'homes forts'?.......................................................................40

L'absència dels marquesos francs.............................................................44

Concordances historiogràfiques de la GCB...............................................47

Datació de la revolta de Guillem................................................................49

Sunifred vs. Guifré d'Arrià..............................................................................54

Guifré fill de Guifré.....................................................................................63

L'origen de la llegenda....................................................................................75

Conclusions....................................................................................................79

Apèndix A........................................................................................................81

Apèndix B.......................................................................................................85

Texts i bibliografia...........................................................................................89

94


	Proposta d'identificació de Guifré d'Arrià.
	Joan Vilaseca Corbera

	Proposta d'identificació de Guifré d'Arrià.
	Sumari:
	Introducció:
	Deconstrucció de Guifré d'Arrià
	La paternitat de Guifré Pilós.
	Guifré de Girona
	L'existència del comte Guifré de Girona
	La trama històrica
	Morí Sunifred el 848?
	Vescomtes o 'homes forts'?
	L'absència dels marquesos francs
	Concordances historiogràfiques de la GCB
	Datació de la revolta de Guillem

	Sunifred vs. Guifré d'Arrià
	Guifré fill de Guifré

	L'origen de la llegenda
	Conclusions
	Apèndix A
	Apèndix B
	Texts i bibliografia


