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El nom de Catalunya

El nom de Catalunya i els orígens de
la segona nissaga dels comtes de

Barcelona

La première est que la Catalogne représente, sans con
testation possible,   l'un des plus riches conservatoires
de la mémoire européenne. La deuxième réside dans la
conviction qu'elle a vocation à devenir l'un des labora
toires majeurs de cette histoire. Nulle part mieux qu'ici
il n'est possible en tout cas d'en observer de manière
plus claire les commencements.109

Sumari:

Es presenta la noció que el gentilici català
es derivà dels orígens remots de la nissaga
guifrediana dels comtes de Barcelona i que fou
l'adopció i extensió d'aquesta procedència la
que promogué en segon terme l'ús del corònim
Catalunya.

Plantejament:

La primera manifestació del corònim Catalunya i del gentilici
català aplicats a les nostres terres el trobem en el Liber Maio-
lichinus, escrit en el primer quart del segle XII a rel de la con-
questa de Mallorca l'any 1114 per part del comte de Barcelona

109 (Bonnassie 1989,445)
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Ramon Berenguer III amb l'ajut de tropes pisanes110. El nom
apareix ja llavors plenament format i aplicat tant en les seves
variants gentilícies com coronòmiques111; no en va és ben sa-
but que el terme català i variants properes ja es documenten
en la onomàstica de casa nostra des del segle X (també en el
regne franc112), com també és així mateix ben sabut que amb-
dues  formulacions  (genèricament:  català i  Catalaunia)  són
molt anteriors al segle XII, tot i que aplicades a un context ge-
ogràfic  a priori completament diferent com és el de la plana
central de la Xampanya i la seva capital113, la ciutat de Catha-
launum, l'actual Châlons-sur-Marne. 

Aquesta  especial  característica  ha  propiciat  que el  terme
Catalunya hagi estat objecte de molt nombrosos esforços de
comprensió114,  que bàsicament es poden dividir  en tres àm-
bits: l'etimològic, buscant sentits que s'ajustessin a possibles
contexts originadors, l'històric, que examinarà l'evolució de les
evidències documentals conegudes, i el llegendari, que és una
variant de l'històric centrat en estudiar els testimonis de caire
mític que informen del naixement del terme. Aquí no parlarem
de la vessant etimològica sinó de les vessants històrica i lle-
gendària, però amb una diferència substancial, i és què, a di-
ferència dels treballs previs que han dividit els testimonis ate-
nent a la seva natura literària, aquí, l'anàlisi històrica s'esten-
drà a totes les evidències conegudes de forma conjunta. Tota
vegada que constatem que aquesta separació és en bona me-

110 (Laurentius 1904)
111 Per exemple:  1.249  Hii  se Christicolas Catalanensesque fatentur.
2.318 Egregiumque virum Catalania tota frequentans, 2.338 Hoc Catala-
nenses concussit inedia terras. 5.303 Undique discurrens rector Catala-
nicus hostes
112 Es documenta un vescomte Katalo a Poitou l'any 964 (Société des
archives historiques de Poitou 1886,1,d.29)
113 Així consta encara en el segle XVIII  (Longnom 1891,Châlons-sur-
Marne).
114 Sense pretendre ser exhaustiu, per ordre alfabètic: (Balañà 1988),
(Billy 2001), (Bonfante 1944), (Calmette 1921), (Carrasquer 2013), (Coll
1948), (Mundó 1996 i 2007), (Rubio 1978), (Udina 1962,2000).
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sura gratuïta, limitant, i que deriva de l'evolució particular de la
historiografia catalana dels darrers segles, marcada per tres
influències majors: la pèrdua de llibertats derivada dels fet de
1714, que promourà una mirada artificialment provinciana, la
influència de la Il·lustració, que assimilarà mite amb arbitrarie-
tat, i el pes ideològic del catolicisme que defugirà l'estudi dels
elements no cristians; influències totes elles a superar. 

En el cas concret que ens ocupa aquí, el del nom de Cata-
lunya, el fet que l'exponent major de la vessant llegendària, la
figura d'Otger Cataló, no es concretés literàriament fins a fi-
nals del segle XIII, en el Libre dels reis115, força anys després
del Liber Maiolichinus, ha donat carta de naturalesa a la noció
que dita figura havia estat creada  a posteriori, precisament,
per explicar l'origen del corònim, i que per tant, la seva ahisto-
ricitat era segura; de manera que no s'ha intentat anar més
enllà, en l'anàlisi històrica, que del fet de reconèixer la vincula-
ció genèrica del de Cataló amb la figura també mítica d'Otger
el Danés. Complementàriament, i probablement per raons si-
milars, qui ha estudiat els elements històrics, ho ha desvincu-
lat completament dels testimonis llegendaris, la majoria, certa-
ment posteriors.

Dels molts  treballs realitzats en ambdues vessants,  pren-
drem com a punt de partida les darreres aportacions conegu-
des, que en el cas de la llegenda d'Otger Cataló s'individuen
en els treballs d'en Miquel Coll i Alentorn en la segona meitat
del segle XX116 i la seva represa i expansió per part d'en Ste-
fano Maria Cingolani117 ja entrat en el segle XXI118, i per el que

115 (Cingolani 2008) 1277-1280; el personatge apareix però, innominat,
sols com senyor de Cataló.
116 (Coll 1948)
117 A qui  no puc sinó agrair  sincerament l'oportunitat  – escadussera,
certament – de fruir de l'exercici de la discrepància, especialment, quan
és constructiva.
118 (Cingolani 2008)
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que fa a la vessant històrica, el referent serà les aportacions119

del  lamentablement  recentment  traspassat  Anscari  Manel
Mundó i Marcet. 

L'aproximació etimològica, com dèiem, no pretén més que
explicar  genèricament  l'adopció del  terme,  la  llegendària,  ja
hem expressat com considera ahistòriques les aportacions de
les seves fonts. Sols l'aproximació històrica ha intentat donar
una explicació raonada del trasllat del terme Catalunya, de la
Xampanya, al sud de la Gòtia del segle X o al Regnum Barc-
hinonense del segle XI. La seva tesi bàsica, com veurem tot
seguit, vol que es confongué la identificació geogràfica del ter-
me Catalunya i que fou aquesta confusió la que arrastrà l'us
del gentilici; és a dir, primer es pensà que la Cathalaunia anti-
ga, famosa entre altres motius per ser el lloc de la primera
derrota d'Àtila120, estava a les nostres terres, i sols de retruc,
s'estengué el terme català als habitants del país. Esquemàti-
cament: de  Catalunya a  català.  Aquí,  però, qüestionarem la
versemblança d'aquesta teoria,  tota  vegada que de l'anàlisi
global de les evidències sembla preferible pensar que el pro-
cés fou invers, i que de la noció d'un origen català (en el sentit
antic, xampanyenc) de la nissaga de Guifré el Pilós, s'esten-
gué la identificació al conjunt de la població i que fou aquesta
assumpció la que comportà l'us del terme Catalunya; és a dir,
el camí invers: de català a Catalunya121.

119 (Mundó 1996) (Mundó 2003) (Mundó 2007)
120 Encara que també s'ha proposat que els texts permeten desdoblar
l'enfrontament en dos episodis: un primer a prop d'Orange on tal vegada
hi trobà la mort el rei Teodoric (localitzat tradicionalment en el lloc cone-
gut com el Mont des Elus – tumulum Sancti Aviti de Macheri, in Secalo-
nia -, també conegut per una tradició local com la tomba d'Àtila), i l'en-
frontament final al cap d'uns dies en els camps  catalaunics. (Cuissard
1887,102,-103) i (Barthélemy 1861,77)
121 Derivació ja plantejada per (Udina 1962), limitada però, a les acaba-
lles del segle XI.
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La tesi Mundó

Desafortunadament no disposem de la versió completa del
pensament d'en Mundó sobre com s'aplicà el terme Catalunya
a les nostres terres, tan sols tenim la part inicial d'un treball -
que en la recerca corresponent ha resultat estar, mentre això
s'escriu, en procés d'edició dins el segon volum de les seves
Obres Completes122 -,  titulat:  Del “Regnum Barcinonense” a
“Catalaunia”123 i uns breus esments de la seva ideació bàsica
en cinc dels seus escrits124. Atès que el text de l'article que ens
ha arribat - doblement interessant, per el contingut i per mos-
trar  el  procés de confecció de l'autor  -,  desafortunadament,
s'atura abans d'entrar en l'aspecte concret del trasllat del ter-
me Catalaunia i que aquests esments són breus però molt re-
llevants per resumir el que manca en el text, en reproduïm ín-
tegrament els tres darrers; el primer és de l'any 1996125:

Tiene secretos, en cambio, el actual nombre de “Cataluña” i
del ètnico “català”. Conservado el nombre de”Tarraconen
se” sólo en lo eclesiástico, y conocido su territorio por los
francos   como   la   Marca   o   frontera   hispánica,   en   cambio
como Alfranja por los árabes, para Cataluña se han buscado
y propuesto más de veiente étimos (origen etimológico), al
gunos de ellos menos que más plausibles; otros, fantasio
sos.  Tras analizar  todas  las  hipótesis,  creo poder probar,

122 Haig d'agrair personalment a en  Jesús Alturo i Perucho permetre
l'accés a l'article inconclús que en  Mundó ens deixà abans de la seva
publicació, a en Miquel Torras i Cortina l'atenció en el seu accés i a Àn-
gels Rius i Bou en nom de la Biblioteca de l'abadia de Montserrat per les
seves amables direccions.
123 (Mundó 2014)
124 Els  quatre  primers  dels  quals  s'esmenten  a  (Mundó  2003c,56-
57,n.18).
125 (Mundó 1996,52-53)
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prudentemente   y   con   nuevos   textos   en   la   mano,   que   el
nombre procede de los  Campi Cathalauni, en torno a la ac
tual ChalonssurMarne, en la Champaña francesa (n.32 A.
M. Mundó, en prensa:  Del “Regnum Barcinonense” a “Cata
launia”, en Obres completes, Vol II.). Esta derivación se cono
cia ya en el siglo XV. Nuevas investigaciones la retrotraen
algunos siglos. Fue por confluencia de varias fuentes histó
ricas enturbiadas que confundieron el paso legendario de
Atila, rey de los hunos, por aquellos “Campos”, para termi
nar en los dominios del conde de Barcelona. Los primeros
atisbos de la leyenda empiezan a comienzo del siglo XI en
la misma ciudad; para aflorar luego con toda claridad en la
pluma de historiadores como el italiano Godofredo da Vi
terbo, capellán del emperador germánico hacia 1189, y del
húngaro Simon de Keza, antes de finalizar el siglo XIII. El
étnico y patronímico de personas aparece en el último cuar
to del siglo XI. También aparece, como se ha visto, en los
dominios  ultra  pirenaicos  de  Ramon Berenguer   III  hacia
1100 y popularizado por los pisanos en la primera conquis
ta de Mallorca en 1114.

El següent comentari serà en el 2003126.

Per acabar la biografia de Bonsom se m'ocorre una darrera
consideració. ¿Hauria estat ell a fer germinar la llavor del
corònim Catalaunia en el nostre petit país, al qual, des de la
meitat del segle X els historiadors àrabs i dels del 1000 els
francesos també coneixien com a Regnum Barchinonense? La
sospita formal neix del fet estrany que el còdex de Cardona
(com també ho feia probablement el de Ripoll) transcriu en
els fulls introductoris, el pròleg íntegre de la Lex Baiuuario
rum; en aquesta, entre els legisladors més conspicus, s'hi in
clou Theodericus, rex Franchorum, dum esset Cathalaunis...; la

126 (Mundó 2003,117)
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darrera paraula ha estat corregida en Cathalaunia probable
ment per el canonge de Vic, Guillem de Viver, que revisava
el còdex justament l'any 1200 (vegeu làm. 2). Unes cròni
ques italiana i hongaresa del segle XIII ja recullen la llegen
da d'Àtila que, tot baixant de ChâlonssurMarne els antics
Campi Cathalauni hauria deixat aquest nom a Catalunya.
Bonsom es trobaria a l'inici de la denominació definitiva de
la nostra terra? (n.33 Ho vaig argumentar en una conferèn
cia pronunciada en el col∙loqui sobre els orígens de Catalu
nya el 1998, any del mil∙lennari; sortirà publicada, si Déu
vol, en el segon volum d'obres completes que es prepara.)

I en el mateix volum127:

Item. Theudericus rex Franchorum, cum esset Kathalaunis (cor
regit c.1200 en Kathalaunia)  elegit viros sapientes... / ... quae
usque hodie perseverant.   (Pròleg de la  Lex Baiwariorum,  ed.
Ernst von SCHWIND, a “Monumenta Germaniae Histori
ca.   Leges   nationum   germanicarum”   T,V,   pars   II:   Lex
Baiwariorum,   Hannover,   1926,   p.197203.   Cal   advertir,
però,  que aquesta  lex Baiwariorum,   també   transcriu tot  el
pròleg sobre els antics legisladors des de Moisès, així com
algunes frases mes tretes de les Etimologies d'Isidor; encara
que Bonsom té extrets més extensos d'Isidor que els cone
guts per l'autor del pròleg de la lex Baiwariorum6.

(nota 6.) Ferran VALLS i TABERNER, L'autor de la lex Baiu
variorum (s.VIII) era potser originari de la nostra terra?, a “La
paraula cristiana”, 9 (1929) pp.3134, vistes aquestes coinci
dències, s'atreveix a proposar la nacionalitat catalana per a
l'autor de la legislació bavaresa. Ho crec molt poc probable;
més   aviat   Bonsom   hauria   copiat   un   exemplar   d'aquesta
darrera llei i  , després d'identificar els textos d'Isidor que

127 (Mundó 2003b,228)
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tenia a mà, els hauria ampliat, com s'ha vist.
L'altra cosa és que Bonsom introduís aquest text en la seva
compilació pensant en una possible relació dels Campi cat
halauni amb la regió que després se'n dirà Catalunya, a tra
vés  d'una   llegendària   confusió  històrica  que   faria  baixar
Àtila dels Campi Catalauni i establirse a l'actual Catalunya.
Ho he explicat breument a Los orígenes de la nación catalana,
dins de Para entendernos. Los grandes temas del debate España
Cataluña, Club Arnau de Vilanova, Barcelona, 1996, pp.35
66, esp. pp.5253, i ho esmento en el capítol biogràfic que
dedico a Bonsom en la Introducció.
Que Bonsom tenia idea de l'existència d'altres lleis de po
bles francogermànics ho demostraria la glossa a II, I,8 (10):
De remotis alienogenarum legibus. Aliene + gentis ... glossa que
es troba al marge del f.35, que precisa:  +tam romane quam
salice vel cuiuscumque gentis nisi solummodo gotice, que no és
res més que explicitar el que diu el final d'aquesta llei força
breu, on, però, no s'esmenta pas la llei Sàlica.

El fragment més tardà, serà el 2007, en la segona nota del
pròleg del volum: Hispania Vetus128.

My   second  excusus  refers   to   the   name   Catalaunia.   A
Cathalanus  appeared  for   the   first   time   in  Besalú   in  922,
who would  have  been  a  native  of  Catalaunis  –  Chalons
surMarne: see  Catalunya carolíngia.  Vol 5,  Els comtats  de
Girona,   Besalú,   Empúries   i   Peralada.  Barcelona:Institut
d'Estudis Catalans, 2003 (Memóries de la Secció Històrico
Arqueològica: 61), docs. 183, 185 and 186 and my remark
on   pages   5657;   mention   is   made   of   Teodoricus   Rex
francorum dum esset Cathalaunis in the prologue by the jurist
Bonsom to his copies of the Liber iudicum popularis written

128 (Mundó 2007,n.2)
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in Barcelona in 1010 and 1011 (edited by Jesús Alturo, et al.
El   Liber   iudicum   popularis   ordenat   pel   jutge   Bonsom   de
Barcelona.  Barcelona:   Generalitat   de   Catañunya.
Departament   de   Justícia   i   Interior,   2003,   339   and   my
comments on pages 117 and 228 and note 6, with references
to previous works of mine); from approximately 1085 AD,
the wife of Zetmar, Lord of Castellterçol bore the name of
Catalana; when she died in 1125 her heir was a daugther,
also   called  Catalana  (serr   “Aportacions   de   la   història
local...”   cited   in  note  1).   From  the   same  period   around
1100   several   cirizens   of   Carcassone,   a   county   recently
acquired   by   Ramon   Berenguer   III,   Count   of   Barcelona,
began   to   be   called  catalani,  catalanenses,  catelan  and  de
Cataluing;  and the count himself  and his compatriots are
similarly described in the Liber Maiolichinus, wich describes
the help given by the Pisans in the conquest of Majorca and
Eivissa   in  1114.  Accounts  written  by  12th  century   Italian
and English chroniclers and by the 13th century Hungarian
chronicler Simon of Kéza show that legends were already
circulating about the comming of Attila, King of the Huns,
from   ChalonssurMarne,  Cathalaunum,   to   the   land   now
know as Catalaunia, at the eastern end of the Pyrenees. I
therefore consider that of the twenty possible etymologies
proposed for Catalunya, the most likely origin of the name
can undoubtedly be found in  Cathalaunum  from Chalons
surMarne   (from   1995   officially   called   Chalonsen
Champagne).   I  hope,  Deo volente,   to publish soon a  long
study   under   the   title  Del   “Regnum   Barchinonense”   a
“Catalaunia”  [wich has been announced for  several  years
now; for example, in “Los orígenes de la nación catalana”.
In   Club   Arnau   de   Vilanova,   ed.  Para   entendernos,   Los
grandes temas del  debate EspañaCataluña. 1” ed. Barcelona:
Ariel 1996, especially pages 4953 and note 32 (2, ed. 2001,
48.44 and note 32)]...
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Tot i el vertigen que provoca discrepar d'una tan erudita veu,
i en el benentès que sols tenim aquests breus extractes i la
primera part del seu 'llarg treball' sobre el tema que aquí ens
ocupa i que per tant, l'anàlisi crítica que segueix es confinarà
estrictament a aquestes escasses referències, o pot ser tal ve-
gada, precisament per aquesta estretor evidencial, creiem que
la noció expressada, segons la qual a inicis del segle XI es
confongué l'escenari de la batalla d'Àtila del 451 a la Xampa-
nya amb les nostres terres, no suporta un escrutini rigorós. De
les tres fonts que cita, solament Simon de Keza mostra efecti-
vament aquesta curiosa versió dels fets, ni l'obra de Gottfred
de Viterbo ni el fragment de la lex Baiuvariorum en el Liber Iu-
dicum de Bonsom del segle XI presenten tal noció. Mirem-ho
en detall.

El fragment rellevant del  Liber Iudicum Popularis del jutge
Bonsom escrit l'any 1010, és el darrer paràgraf de la secció
De Auctoribus Legum i diu129:

ITEM.   Theudericus   rex   Franchorum,   cum   esset
Kathalaunis130,   eligit   uiros   sapientes,   qui   in   regno   suo
legibus  antiquis  eruditi   erant.   Ipso  autem dictante   iussit
conscribere   legem   Francorum   et   Alamannorum   et
Baioariorum, unicuique genti quae in eius potestate erant,
secundum   consuetudinem   suam.   Addidit   quae   addenda
erant et inprouisa et incomposita reseccauit, et quae erant
secundum consuetudinem paganorum mutauit  secundun
legem christianorum. Et quidquid Theudericus rex propter
uetustissimam   paganorum   consuetudine   emendare   non
potuit, post haec Hildebertus rex incoauit, sed Lotarius rex
perfecit.   Haec   omnia   Dacobertus   rex   gloriosissimus   per
uiros   illustros   Claudio,   Chadoingo   magno,   et   Gilulfo

129 (Generalitat 2003,339-340)
130 Canviat a Kathalaunia probablement l'any 1200.
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renouauit,   et  omnia  uetera   legum  in  melius   transtulit   et
unicuique   genti   scripturam   tradidit,   quae   usque   hodie
perseuerat. Facte sunt autem leges ut earum metu humana
cohercetatur audatia, tutaque sit inter improbos innocentia
et   in  ipsis  improbis  formidato supplitio  frenetur nocendi
facultas.   Legis   enim   premio   aut   pena   uita   moderatur
humana.   Omnis   autem   lex   aut   permittit   aliquid,   ut   uir
fortis   petat   premium,   aut   uetat,   ut   sacrarum   uirginum
nuptias nulli petere liceat, aut punit, ut qui cedem fecerit
capite   plectatur.   Erit   enim   lex   honesta,   iusta   possibilis,
secundum   naturam,   secundum   consuetudinem   patriae,
loco  temporique conuenients,  necessaris,  utilis,  manifesta
quoque ne aliquid per obscuritatem in captione contineat,
nullo priuato commodo, sed pro commune ciuium utilitate
conscripta. Privilegia autem sunt leges priuatorum, quasi
priuate   leges.   Nam   priuilegium   inde   dictum,   quod   in
priuato ferantur.

Com es pot observar, el fragment no pressuposa en la seva
redacció original de l'any 1010, cap identificació local; mala-
ment ho podia fer si és un fragment - la seva primera meitat -
compartit entre vàries de les lleis germàniques dels segles VII-
VIII131. Aquest Teodoric franc que per primera vegada ajustà la
legislació al cristianisme, es suposa ser el merovingi Teodoric
I, i aquest episodi, s'ha datat als voltants de l'any 511-512132.
La tesi Mundó apuntava la possibilitat que el preludi de la Lex
Baiuvariorum hagués estat inserit per creure que aquest  Kat-
halaunis era a casa nostra; el raonament partiria d'una pretesa
i errònia proximitat del lloc de la batalla d'Àtila amb Tolosa, lo-
calització que comentarem en detall més endavant. Aportarem
però, les raons que fan que aquesta possibilitat sia remota i

131 (Barthélemy 1854,137) (Baluze 1677 1,25-26) En data la modificació
feta per Dagobert en l'any 630 i n'esmenta la seva inclusió a més de en
la lex Baiuvariorum, en la Ripuariorum i en l'Alamanorum.
132 (Canciani 1785 2,13,n.10)
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presentarem una motivació alternativa per la presència de part
de la llei bavaresa en el Liber Iudicum.

Tampoc la referència a l'obra de  Gottfred de Viterbo de fi-
nals del segle XII conté - fins on ens és donat de conèixer - la
noció que els campis Catalaunie, on certament situa la batalla
d'Àtila, estiguessin en la nostra terra, ans bé esmenta en el
seu Pantheon que després de la batalla on morí el rei del visi-
gots Teodoric i retornat el seu fill Turismund a Tolosa per con-
sell d'Aeci...133

Atila, recendentibus Guisogothis securus iam factus, versus
Romam   iter   convenit,   et   in   via   obsidione   cingit   urbem
Aquilegiam, metropolim Venetiarum.

Ni que dir  té  que malament  es  pot  anar  de  Catalunya a
Roma passant per Venècia, mentre sí té sentit si s'està anant
des de la Xampanya i passant per el centre d'Europa, al nord
dels Alps. El que sí diu poc després i repeteix en el seu Espe-
culum Regum, parlant del període de l'emperador bizantí Mar-
cià (450-457), és134:

Nunc cesar Martianus stetit ordine primus.
Nunc rex Gothorum dat prelia Teodoricus,

Quem timet Italicus pro feritate situs,
Optinet Ispanos belloque premit Catalanos,

Sibilieque faro posuit tentoria pravo,
Omnia diripuit vulnere, marte, manu.

La identificació d'aquest Teodoric rei dels gots, pot resultar
problemàtica, però en cap cas es pot tractar del Teodoricus rei
Guisogothorum mort prèviament als campi Catalaunie; podria

133 (MGH SS 22,187) Pantheon- 17. De Martiano et Valentiniano impe-
ratoribus.
134 (MGH SS 22,188) Pantheon- 17. De Martiano et Valentiniano impe-
ratoribus. i (MGH SS 22,85) Speculum Regum.
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ser Teodoric el Gran (470-526), que tingué les seves diferènci-
es amb els visigots  a finals  del  segle V,  però la cronologia
s'ajusta millor al Teodoric II visigot (453-466) que pactà l'esta-
tus de federati amb Roma. El fragment, és extremadament re-
llevant per el què estem parlant, però no per ser un exemple
de localització de la  Catalaunie d'Àtila en les nostres terres,
com ja hem vist, sinó per mostrar com si més no en la cort de
l'emperador germànic de finals del segle XII, la idiosincràsia
catalana es remuntava - anacrònicament si es vol -, no als se-
gles  VIII-IX  amb  l'arribada  dels  carolingis,  com  actualment
s'acostuma a pensar, ans bé es feia existent ja al segle V.

Cal però també fixar-nos en l'esment al  Sibilieque faro, (la
costa peninsular de l'estret de Gibraltar havia estat identifica-
da amb un suposat far de Sevilla135), ja que el tornarem a tro-
bar en l'obra que finalment, a finals del segle XIII (1282), sí
imagina un Àtila baixant per el Roina i vencent en la batalla
dels  Campi Catalauni en les nostres terres;  es tracta de la
Chronica Hungarorum de Simon de Keza136.

Amoto autem loco illo suo exercitu Luxouium, Bizanciam,
Chalon,   Matisconiam,   Lingonensem   et   Lugdulum
Burgundie   destruxit   ciuitates.   Descendens   tandem   iuxta
Rhodanum   aduersos   Cathalaunos,   ubi   eciam   diuiso   suo
exercitu terciam partem sue gentis contra Miramammonam
Soldanum   scilicet   Marroquie   cum   electis   capitaneis
destinauit. Quo audito Mirama de urbe Sibilie fugiit ante
Hunos   in   Maroquiam   brachio   Sibilie   transpassato.   Tunc
interea regem Ethelam Romanorum patricius dictus Ecius
cum   X   regibus   occidentis   inuasit   ex   abrupto.   Et   dum
subitum   insultum   niterentur   facere   super   Ethelam,   per
nuncios preliandi inducias ab ipsis postulauit, ut copia sue

135 Concepte que trobarem també el segle XIII, per exemple, en la His-
toria destructionis Troiae (Griffin 1936,10) o en altres testimonis del segle
XII (Duval 1978,27).
136 (Popa-Lisseanu 1935,30-31)

91



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (III)

gentis que absens fuerat iungeretur. Sed illis renuentibus,
inter  utrisque  exercitus  a  mane  usque  noctem  in  campo
Boluider prelium est commissum. Erat enim inter utrosque
exercitus   fluuius   discurrens   tam   prauissimus,   ut   si
capellum   in   ipso   quis   iactasset   fluuii   plano,   cursu   uix
poterat inferius remoueri. Prelio autem confecto animalium
sanguine et humano talis torrens afficitur, ut aurigam cum
curru   introtraherat   et   armatos,   fieretque   mortalitas   per
torrentem   in   exercitu   ualde   magna.   Istud   ergo   prelium,
quod commissum extitit inter Hunos ac reges occidentis in
loco   memorato,   omnibus   preliis   huius   mundi,   que
commissa sunt uno loco et una die, per ueteres maius esse
prehibetur.   In   quo   quidem   conflictu   Gothorum   rex
Aldaricus miserabiliter intercipitur. Cuius quidem obitum
alii   reges  ut   cognoscunt,   in   fugam conuertuntur.  Ab  illo
itaque   die   eleuatum   est   cor   Hunorum   et   regis   Ethele,
timorque percussit orbem terre et plura regna hoc audito
censu ac tributo eis seruiuerunt.

2. Tertia Attilae exercitus pars Catalauni manet.

Tercia   uero   exercitus   societas,   que   fuerat   contra
Miramammonam destinata, propter moram intercasse non
ualens   in   relio,   remansit   usque   uitam   Katalaunis,
habitatores tandem Katalaunie sunt effecti. Erant enim soli
Huni   preter   exteras   naciones   CCC   milia   XXX   millia   et
XXXII Huni. Ex his eciam Huni plures fuerant in exercitu
captanei constituti, qui Hunorum lingua Spani uocabantur.
Ex quorum nominibus tota Ispania postmodum est uocata,
cum primo vocate essent Katalauni. 

El testimoni de Keza, trobarà continuadors en tota una mu-
nió d'historiadors posteriors (en bona part,  hongaresos) que
identificaran els Campis Catalaunics o en l'actual Catalunya, o
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en algun lloc a prop de Tolosa137. Ara bé, resulta evident que
l'autor està barrejant fonts anacrònicament. L'esment al  Mira-
mammonam138 de  Marroquie apunta clarament  als  fets  dels
segles  VIII-IX,  com  recorda  també  la  divisió  tripartida  dels
exèrcits d'Àtila la que les cròniques esmenten en la conquesta
franca de Barcelona139; i és que en Keza ja avisa en el proemi
de la seva obra del seu disgust per les deformacions que so-
bre els  Huns – avantpassats llegendaris  dels hongaresos –
havia presentat l'obra d'Orosi;  esbiaix que explica bona part
de les especificitats de la seva versió dels fets. L'esment al
bracho Sibilie,  també apunta a una influència possible de la
obra del de Viterbo o bé l'existència d'una font comuna prèvia.

Tenim doncs,  que els  únics testimonis que sí identifiquen
l'actual Catalunya com el lloc de la batalla de l'any 451, són
del segle XIII  – hipotèticament, el  canvi del  Kathalaunis per
Kathalaunia del  Liber Iudicum datada per en  Mundó en l'any
1200, i específicament, la crònica de Simon de Keza de finals
del mateix segle –, ambdós, molt posteriors al Liber Maiolichi-
nus, i de retruc, tal vegada derivades de l'assentament local
de la denominació  Catalunya anterior de més de cent anys;
buidant per tant de contingut la teoria d'una confusió coronò-
mica en el canvi de mil·lenni.

En aquest punt, cal potser deixar clar com evolucionaren les
denominacions de la Cathalaunia xampanyenca140. El lloc apa-
reix en la història al segle III a rel de la derrota de Tetricus da-
vant d'Aurelià l'any 273141,  aproximadament en concordança
amb el fet que serà al segle IV quan les viles franques pren-

137 (Cuissard 1887,93)
138 (Devic 1872 1,756) LXXXII – Entrée des Sarrasins enEspagne , deri-
va el terme de: emir-al-moumenin.
139 (Salrach 2004,36) (MGH SS Rer.Germ 64,314)  Astronomus : Vita
Hluodwici Imperatoris C.13.
140 (Longnom 1891,Châlons-sur-Marne)
141 (Barthélemy 1854,133)  Fets  succeïts  en  la  Clades  Cathalaunica,
(Vita Aureliani  de Vopiscus) i (Ennery 1841,746) CHALONS-SUR-MAR-
NE
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dran les denominacions de les tribus principals de cada lloc142;
en el cas de Cathalaunum (també sota formes com: Durocata-
launi,  Cathalaunorum,  Cataulauni,  Catuvellani,  Cadellauni,
etc143) dels cathalauni de la Belgica Secunda144, assentats en-
tre la riba del Marne (Matrona) que feia de límit de la partició
romana145 i la costa146. La ciutat tindrà un paper important, com
veurem més endavant, en l'extensió del cristianisme en el reg-
ne franc. Emetrà moneda ja des del període merovingi amb
llegendes com: “CATALA CIVE, CATALAVNIS”147 o “CATALAV-
NIS CIV” al segle IX148, i els representants de la ciutat, (bisbe-
comte149) els trobarem al llarg de tota l'alta edat mitjana fins ja
entrat el segle XII150 en el registre documental i conciliar. Serà
llavors, en la meitat de la centúria, que trobarem la primera
menció de la nova denominació de  Chalons151, precisament,

142 (Barthélemy 1854,126)
143 Veure (Nénage 1750,340) CHALONS per les variacions etimològi-
ques del terme.
144 (Butler 1821,79-81) o (Barthélemy 1854,129)
145 Fou Constantí qui establi la partició de la Bèlgica d'August entre pri-
ma i secunda. (Schayes 1840,1,435)
146 Cassi Dió i  Ptolomeu esmentaren uns  catuvellani a l'est  de Gran
Bretanya. Cèsar esmentà un cap tribal de nom  Cassivellauni; atesa la
semblança dels noms (i no és l'únic cas) s'ha proposat que fossin una
derivació  dels  cathalauni de  la  Xampanya.  En  aquest  sentit,  (Rivet
1980,13) apunta a l'ús toponímic preromà del terme celta 'duro-' o '-du-
rum',  específicament emprat en les àrees dels  catuvellani insulars així
com entre els territoris 'belgues' entre el Marne i la costa, com indicador
de la realitat d'aquest trasllat tribal.
147 Veure (Barthélemy 1854,c.X) per l'evolució del tipus de la ciutat.
148 (Engel 1855 1,12,237)
149 La primera menció d'un bisbe i comte de la ciutat sembla ser que es
troba l'any 845 en el concili de Beauvais de Carles el Calb (Barthèlemy
1854,145).
150 Per exemple: (Louis George Oudart Bréquigny 1769,2,.411)  Actum
Cathalaunis,  anno  ab  Incarn.  Domini  MCX,  regnante  Ludovico  rege
Galliae, episcopante venerabili Hugone Cathalaunensis sedis episcopo.
151 L'etimologia del terme és dubtosa. Probablement relacionada amb
elements aquàtics, ja que una forma pràcticament idèntica també s'apli-
cà a la ciutat de Kabilione (actual Chalons-sur-Saône) o la villa Cavalio
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aplicada al seu monedatge152, fet que no vol en cap cas indi-
car que la vella denominació s'oblidés completament, ja que
en tenim exemples numismàtics de fins el segle XVI encara
presentant  “CATHALAUNENSIS. FIDEI. MOMEMTUM.”153 en
la llegenda. És a dir, que mentre la nova denominació de Ca-
talunya s'assenta en les nostres terres, la vella Cathalaunia de
Xampanya  comença  a  anomenar-se  Chalons.  Però  en  cap
cas podem igualar aparició documental amb inici dels fets, i
per tant, cal pensar que ambdues denominacions ja haurien
d'existir probablement dècades abans de la seva primera plas-
mació coneguda.

Vist doncs, que la teoria d'un error coronòmic succeït el se-
gle XI, que potser hagués comportat l'aplicació posterior del
seu gentilici associat als habitants del país no es suporta do-
cumentalment, cal passar a considerar la tesi contrària, i mirar
si no fos el cas que fos el record d'una gent vinguda d'un Ca-
taló estranger, ergo, d'uns catalans sobrevinguts, el que fona-
mentà, un cop assentats en el territori, la identificació posterior
del país com a la terra dels  catalans,  ergo Catalunya. Noció
no pas nova154 ja que, sintèticament, voldria que el que diu la
llegenda d'Otger Cataló, fos, en essència, cert.

del  s.XII  a  prop  de  Reims  (actual  Châlons-sur-Vesle)  (Longnom
1891,Châlons-sur-Vesle).  Ja  sia  un  tipus  d'embarcació  (CNRS
2004,CHALON)  (DuCange  1883,CHALANNUS-CHELANDIUM)  (Gode-
froy 1883,CHALON) o de xarxa o art de pesca (chalut, xarxa d'arrosse-
gament) (CNRS 2004,CHALON).
152 (Valois 1675,138) “Ceterum ante annos p. Catalaunos Chaalons dici
coepisse  &  Chaalongos,  docent  litterae  Vvillelmi  de  Dompera  ad
Ludovicum Regen Francorum ejus nominis VII, in quibus Siniscalcus de
Chaalons,  &  IXI.  libra  de  Chaalongis,  id  est  IXI.  librae  Catalaunicae
monetae memorantur.” (Longnom 1891,Chalonnais)
153 (Barthélemy 1854,121)
154 Ja havia estat expressada per en Pere Gil al segle XVI (Iglésies
1949,54).
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Les dades de les fonts llegendàries.

Fins aquí s'han presentat les dades històriques referides al
nom de Catalunya anteriors al segle XII; ara, és el cas de pre-
sentar les que les fonts posteriors, que pivoten al voltant de fi-
gura d'Otger Cataló, ens aportaran de nou. Per això, és forçós
referir-se als treball d'en  Cingolani,  ja que recull,  corregeix i
amplia els previs de Coll.

La primera dada, però, no és estrictament llegendària sinó
toponímica, i sembla haver estat incompresa per Coll;  Cingo-
lani tampoc la comenta. Es tracta de l'existència d'un Castell
Otger a Montserrat en la primera meitat del segle XI (1042)155.
Coll pensà que es tractava d'una fortificació, una construcció
humana, presumptament ja destruïda llavors156, i atesa la seva
visió ahistoricista i que la font que explícitament ho relacionà
amb Otger Cataló era molt tardana, del segle XVII157, ho consi-
derà un desenvolupament més de la llegenda. Però el testimo-
ni es molt rellevant ja que no es tracta d'un edifici, que hagués
possibilitat entendre aquest Otger com un personatge contem-
porani (senyor o edificador), sinó d'un accident geogràfic, del
nom d'uns merlets de Montserrat esmentats en afrontacions
de documents del segle XI i XIII.

Any 1042-V-19:  ...& de meridie ascendit  ad ipsas pennas
quos vocant castrum Otgario...158 Any 1211: ...& per vadit per

155 Examinada a : (Vilaseca 2014c)
156 (Coll 1948,36) seguint a (Carrerras 1890,175) qui creia que en ha-
ver-se destruït, el seu terme passà als dels altres castells, ja que no s'es-
menta en els documents dels vescomtat de Barcelona més enllà de l'any
1215 (realment 1242).  La denominació i  la seva localització genèrica,
però, si ha arribat als nostres dies.
157 (Argaiz 1677,20)
158 Text  complet  a  (Villanueva  1803,17,315-317)  i  (Ruiz-Domènec
2006,291-293,D.52).
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ipsum serradal de castel Otger, usque... Any 1215: ...Sicut ex-
tenditur de terminis firmatis. Et de Castell Otger ... Sicut exten-
ditur de castello Otger , & terminis fixis...159

 La confusió, entre roca i construcció (tot i que en l'emplaça-
ment ja era evident que no hi havia espai per a fer-hi un cas-
tell, ni tampoc la seva ubicació tenia la més mínima lògica es-
tratègica160), probablement es generà per la conjunció de dos
fets: un, que posteriorment s'hi edificà una ermita dedicada a
santa Magdalena - coneguda tradicionalment com l'Ermita del
Castell161 -, i dos, el fet d'existir certament altres fortaleses o
castells en la muntanya, aquests sí, de la mà humana162. Es
ben sabut el paper sagrat de Montserrat en la historiografia
catalana; llegendes posteriors com la de Fra Garí, s'hi localit-
zaran i relacionaran directament el lloc, la imatge de la verge i
l'abadia amb la nissaga del Pilós163, de manera que si al segle
XI ja hi havien penyals anomenats Castell d'Otger (en principi,
el conjunt que corona la vall del monestir o Vallmala format
per el Gorro Frigi, Les Magdalenes i La Gorra Marinera, tot i
que es podria tractar sols de les agulles centrals, Les Magda-
lenes164) la referència és molt rellevant, i la il·lació que en feu
Gregori Argaiz amb el de Cateló, pràcticament inevitable165.

159 (Argaiz 1677,20)
160 L'accés a l'ermita de Santa Magdalena era i és per via unes escales
tallades en la roca, no accessible per cap muntura.
161 Segons testimoni de 1489: Liber de reformatione hujus monasterii. :
“In  reparatione  et  ampliatione  Haeremitorium  Castelli  Sanctae
Magdalenae et  Sancti  Antonii  qui  omnino  destrcutae  erant” (Carreras
1890,175). Moment en que es canvià la ubicació.
162 (Carreras 1890) Collbató (s.XII), La Guàrdia (s.X) i Marro (s.IX).
163 (Puyades 1609,L.12.C.14-20.p.366-390). Imatge de la verge retro-
bada l'any 880 segons font del s.XIII (Boix i Pinyol 2003,26-32) :  En lo
temps del primer Comte apellat Griphe Pelos lany vuit cents lxxx fonch
trobada la Imatge de Madona Sancta Maria ... Any MCCXXXIX.Llenguat-
ge, però, més aviat adient al segle XV.
164 Segons alguna font moderna de mapes d'escalada, s'identifica el
Castell Othger com l'agulla entre la Magdalena Superior i la Inferior.
165 Un vescomte de Barcelona homònim existí  als  vols  del  mil·lenni
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Passant a Cingolani. En primer lloc, un epitafi existent enca-
ra el segle XVII a Cuixà166, que ens ha arribat en dues versi-
ons lleugerament diferents. La datació del testimoni és indirec-
ta; en  Cingolani la situa temptativament en la primera meitat
del segle XIII per la situació particular del monestir en aquell
període i per certs paral·lelismes estilístics, en base a suposar
que va ser confeccionada ad hoc per promoure la institució tot
mirant d'incrementar-ne el prestigi a base d'inventar-se un pa-
ter patriae, que segons la casa, havia estat enterrat original-
ment a Sant Andreu d'Eixalada; tomba, però, que a resultes
de la inundació del 878 fou destruïda i de la que sols se'n po-
gué salvar  la làpida.  Amb tot,  es evident  que el  raonament
causal risca de circularitat i la datació és forçosament impreci-
sa; altra cosa fora si es pogués localitzar algun fragment de la
inscripció i tenir un criteri extern per mirar d'ajustar-ne la data
de confecció. El text de l'epitafi diu167:

Ducis Othgeri, crucis Christi amico veri
subtus in han fossa quiescunt corpus et ossa,
proles Theodoberti bavari, Marti experti
fuit, et in vita eum timuit Ismaelita
ob causam legis Dei, tum iussu regis
arma ferens secum, stipatus magna caterva
sodalium, bene transivit iuga Pirene
post Aquitaniam, querendo terram Hispanam,
gerendo bella, tutavit Pallas, Urgellum,
ceterique pagum Rausilioni et agrum
Vitam ad Empordam reliquit atque memoriam
quem heroes duxere hic novemque turme planxere

(Ruiz-Domènec 2006,230-231,D.16), però malament podria reclamar tal
dignitat simbòlica.
166 Aquesta és una de les moltes aportacions noves que l'anàlisi  de
Cingolani aporta sobre la llegenda, la d'un testimoni anònim del segle
XVII que diu haver vist la làpida al monestir (Cingolani2008, 29).
167 (Cingolani 2008,29) afegeix en nota les variants amb la versió de
l'edició de Pujades.
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Marchia tota plorans oratque devota
ut det ei Trinus et Unus
Amen.

És a dir, un duc Otger descendent d'un Teodobert bàvar que
vingut per Aquitània i entrant per el Pirineu amb nou turmes,
de Pallars i Urgell anà a Rosselló i Empúries on trobà la mort.
El segueix a finals del segle XIII (entre el 1277-1280) el testi-
moni del Libre dels reis que en la seva secció 54, explica168:

Perquè són los catelans apellats catelans e d'on ixen.
En l'any de nostra senyor Jhesuchrist DCCXXXII, sí devets
saber que en la província de Gascunya ha hun castell que à
nom Cateló. He aquest castell era d'un cavaller, molt noble,
e ardit e valent d'armes. He venchli en cor que conquerís
Barselona, per so com la tenien gens qui no creyen Déu. Lo
cal cavaller, ab molt gran gent d'aquell castell de Cateló e
de  tots  los   llochs entorn,  vench assetjar   la  dite  ciutat  de
Barselona qui era dels gots.  He aquí  ach gran batalla, de
què hi morí molte gent de cade part. He los gots qui eren
an la dite ciutat de Barselona, com veheren que no podien
aver poder en aquells de fora, agren d'acort que's retessen
al dit cavaller a salve fe, e a la llonga ferenho. E finalment,
lo   cavaller   ab   les   sues   gents   se   n'entrà   en   la   ciutat   de
Barselona, e los gots reterense al dit cavaller, ells e tots los
altres dels llochs e plans qui fossen entorn de la dite ciutat.
He los cavallers e hòmens de peu del dit cavaller poblaren
se   en   la   dite   ciutat   de   Barselona,   hi   entorn   dels   llochs
d'aquella, per so com no podien caber tots en la dita ciutat.
He los més d'aquells prengueren aquí mullers de les dones
viudes he donzelles de la siutat de Barchelona, filles dels
gots, per so com eren molt belles dones e bé nodrides, de
les cals agren fills e filles qui aprengueren lo llengatge dels

168 (Cingolani 2008,125-126)
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pares   e   de   les   mares   mescladament.   E   a   poch   a   poch
multipliacren   e   cresqueren,   he   exobliadren   lo   llengatge
comú  que avien,  per  què   faeren hun  llengatge  d'alcunes
paraules  que prengueren de  llurs  pares  e  altres  de   llurs
mares. Los cals pares eren gascons e llurs mares eren gotes,
so   és   exides   dels   gots   qui's   poblaren   en   Espanya   cant
Èrcules la edificà.
He axí per temps avant, les gents d les altres terres e regnes
apellaren aquesta  gent  de Barselona,  e  de  tots   los  llochs
entorn de la dite ciutat, catelans, per so com llurs pares e
llurs antessessors foren d'aquell castell qui ha nom Cateló,
qui  és  en Gascunya.  He per   rahó  d'aquell   castell  Cateló
apellà hom aquestes jens catelans, e despuys no'ls és caygut
lo nom.

Una llegenda etimològica magnífica, que ens mostra com a
finals del segle XIII, tot i que la denominació  Catalunya ja fa
més d'un segle i mig que s'aplica a casa nostra, el castell de
Cateló original era considerat estranger - en aquest cas, gas-
có, i per tant, és un altre element contrari a la tesi d'una possi-
ble confusió local al voltant de l'any 1000 amb el lloc original
de la batalla d'Àtila. La situació de Cataló a Gascunya, ha es-
tat tradicionalment interpretada com una mala lectura, ja sia
de Jordanes o de l'arquebisbe de Toledo, Roderic, en l'esment
del retorn de Turismund a Tolosa després de la batalla dels
campis Catalaunicis169, encara que no descartaríem la possibi-
litat d'altres explicacions170. 

169 (Coll 1948,14-16) La proximitat de l'acció en la narració de Jorda-
nes, on Turismud ingretur Tolosa just després de deixar el camp de bata-
lla es transformà en proximitat geogràfica en la ment dels futurs lectors.
170 Per exemple: la confusió amb la batalla de la presa de Tolosa del
413-414, on segons Idaci, prengué la ciutat el rei Teodoric, ajudat per els
Huns (Catel 1633,460). O com apuntava el propi Catel al segle XVII, se-
gons una tradició local, amb un lloc a set llegües de Tolosa anomenat les
Catalains i a una d'un Castel Sarrazin on es troben tot una serie de topò-
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Tot i que com assenyala Cingolani, ni l'Otger de la làpida és
de Cateló, ni el de Cateló té nom en el  Libre dels reis, sí cal
convenir que coincideixen en el context geotemporal que pre-
senten. Ambdós relats es situen en un context posterior a la
invasió sarraïna però anterior a Carlemany (el relat etimològic
ho fa sols cronològicament, per la datació en els 730, ja que
evita qualsevol menció als musulmans - i aquest detall tindrà
més endavant la seva rellevància -), i si un entra per Pallars,
l'altre ve de Guiena171, és a dir, aproximadament coincideixen
en la vall d'Aran. Consideracions sinèrgiques amb l'assimilació
Guiena-Tolosa que comentàvem, ja que serà clarament Tolosa
el centre de poder de la zona172 i presentarà concomitàncies
molt específiques amb els comtats de Pallars en els segles
següents173. Aquesta reconstrucció es farà efectiva en un ma-

nims coincidents (Mauriac, Mons Aetii, etc), tot i que l'autor també aporta
les raons documentals per estar-hi en contra de tal identificació (Catel
1633,465-467).
171 Vuere (Rouche 1979,III) per l'evolució geogràfica del terme Vascònia
entre els segles VII i VIII.
172 La situació geogràfica li permet controlar els fluxos, vers el Mediter-
rani (via l'Hers), l'Atlàntic (aigües avall del Garona) i els Pirineus (per la
Vall  d'Aran  i  altres  rutes  de  pas)  (Benquet  2013,359).  Recordem  en
aquest sentit que era el Garona el riu que en temps de Cèsar separava
entre gals i aquitans: (Henderson 1890 21) “Gallos ab Aquitans Garum-
na flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit” BG 1. Comparar amb
l'anònim  cosmògraf  ravennés  del  segle  VII  (Geographus  Ravennas
1860,298-299)  “Per quam Guasconiam transeunt plurima flumina, inter
cetera quae dicuntur, id est Ligeris, qui dividit inter Gallias et ipsam Aqui-
taniam; item fluvius Cares, Angulis, Alere, Icara, Crosa, Vicenna, Bicera,
Dronona, Ulta,  Garruna,  ex quibus aliquanti  fundutur  in Oceano. Item
juxta ipsam Guasconiam ponitur patria quae nominatur Sapnoguasconia;
quam et  ipsam illi  philosophi  qui  praedictam Guasconiam designave-
runt...”
173 Encara que no disposem de documentació pallaresa del segle VIII,
sí en tenim d'inicis del segle IX i sabem que un dels seus trets més ca-
racterístics – per inusual - és que presenta un comte de Tolosa ocupant
el rol que en els formularis ocuparia la reialesa. (Abadal 1954-1956)

101



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (III)

nuscrit datat de l'any 1431, en el que en tenim la primera ver-
sió que finalment ajuntarà els protagonistes i parlarà per pri-
mer cop d'un Otger Cataló174.

En   lo   temps   que   los   moros   tenien   lo   principat   de
Catalunya, o la més part de aquella, e la major d'Espanya,
entrà en aquesta terra un gran capità venint de Fransa, lo
qual havia nom Otger Cathaló, ab lo qual vengueren en sa
compenyia VIIII barons los quals feÿen compenyia de III en
III,   e   són   aquests   qui's   segueixen:   Muntcades,   Pinós   e
Mataplanes; Cerveres, Servellons e Alamanys; Anglasoles,
Ribelles e Arillls. Ab los quals vangueren molts cavallers e
gentils hòmens per conquistar la terra a la fe christiana. E
en la conquesta morí de malaltia lo dit capità apellat Otger
Cathaló,  stant sobre lo siti  d'Empúries,  e per lo seu nom
intitularen la terra de son nom, ço és Cathalunya. E per la
gran multitut dels moros, los christians se retregueren en
les muntanyes e per los castells roquers, e axí's tengueren
contre los moros fins a tant que l'emperador Carles Maynes
vench e conquistà tota Spanya, specialemnt lo principat de
Cathalunya, en lo qual trobà los dits VIIII barons. E partí lo
dit   principat   a   novenes,   ha   honor   dels   VIIII   órdens
d'àngels,   en   aquesta   manera,   ço   és   VIIII   comtats,   VIIII
vescomtats, VIIII cases de nobles hòmens, VIIII vervessós e
noucentes cases gentils  hòmens.  En cade comtat  havia I
vescomtat, i noble hom e I vervessor.
Los   comtats   són   aquests,   e   los   vescomtats,   e   los   nobles
hòmens e vervessós, qui's segueixen.
Comte de Rosselló, vescomte de Castellnou, noble hom de
Canet e vervessor de Muntscot, que vuy són dits d'Olms.
Comte d'Empúries, vescomte de Rocabartí,  noble hom de
Servià e vervessor de Ffoxà.
Comte de Barchinona, vescomte de Cardona, noble hom de

174 (Coll 1948,12-13)
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Muntclús e vervessor de Boxadós.
Comte de Terragona, vescomte d'Escornalbou, noble hom
de Castellet e vervessor de Madiona.
Comte d'Ugell, vescomte d'Àger, noble hom de Térmens e
vervessor de Guimerà.
Comte de Setrdenya, vescomte de Querforadat, noble hom
de Húreg e vervessor d'Envetg.
Comte   de   Hosona,   vescomte   de   Cabrera,   noble   hom   de
Sentelles e vervessor de Viladamany.
Comte   de   Busulú,   vescomte   de   Bas,   noble   hom   de
Porqueres,   que   són   dits   de   Santa   Pau,   e   vervessor   de
Besora.
E nouçentes cases de cavallers e gentils hòmens.
He axí stech fins que vench lo comte de Barchinona apellat
Borrell que en son temps vahé que la terra venia a menys
de gent d'estat, per ço com en les batalles ne morien tots
dies. Per què ell ne féu altres nouçentes cases, he aquells
donà   privilegi   militar   e,   de   servents   que   eren,   los   féu
ffranchs.

Versió  que ja  identifica els  nou barons -  com va mostrar
Coll, a partir de la noblesa del moment de redacció, al segle
XV175 - i que també proporciona una visió seriada del fets – in-
closa la causa de la mort a Empúries, per malaltia -, però que
sí ens aporta un element nou inesperat com és la menció d'un
comte Borrell que renovellà les nou-centes cases amb privile-
gis militars, derivades de les nou turmes 'originals' de la làpida
i que cal identificar com el Borrell II de finals del segle X que
hagué d'entomar la destrucció de Barcelona. Aquest esment
de les nou-centes cases es veurà utilitzat posteriorment com

175 (Coll 1948,44-45) Encara que evidentment això no pressuposa que
l'antiguitat  d'aquestes  famílies no es pugui  remuntar  força més en el
temps.
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origen dels Homes de Paratge176, per els qui però, la primera
menció fiable sembla que serà de finals del segle XIV177, si bé
el terme es troba ja al segle XI178. En tornarem a parlar més
endavant d'aquest esment.

La següent versió, també del segle XV (1438, gairebé coin-
cident  amb  l'anterior)  i  de  la  mà  de  Pere  Tomic,  presenta
clares incorporacions de les cançons de gesta – en reproduïm
sols els fragments rellevants de l'edició de 1519 -179:

Capitol XV. Qui tracta com lo princep Otger catalo entra
en la terra dels gots ab IX barons e d gran multitut de
gent e conquista gran part de la terra.

Deuen saber que en lany de la incarnacio de Ihesu christ
ques contava DCCXXXIII en la provincia de Guiana si ba
un castell qui es appellat Catalo per totes les gents e era
appellat   lo   dit   príncep   Otger   cathalo   e   com   en   aquella
provincia   hagues   un  princep  e   regidor   qui   regia   la   dita
terra   per   Pipi   rey   de   França   e   lo   princep   e   regidor   fos
appellat per son propi nom Otger gollant mes pertal com lo
dir príncep feya la sua habitacio en lo castell Cathalo per
totes les gents era appellat lo dit princep Otger cathalo e
totas les suas gents eran appellats los Cathalans x com lo
dit  princep fos alamany e fos de alt   linatge: e  hagues  lo
coratge molt valoros e ple de virtuts e havia ad si IX barons
sos   companyons   los   quals   barons   eren   cascu   de   gran
linatge e generos empres lo dit pincep ab los IX barons sos
companyons de conquistar la terra e provincia appellada
dels   gots   e   passar   los   munts   perineus   e   aqlla   terra   e
provincia tornar a la fe christiana. E com lo dit princep e los

176 (Puyades 1609,l.14,c.41,p.262)
177 Privilegi  de  Joan  I  d'Aragó  de  data  1389-XI-1  (Martí  i  Llopis
1704,2,l.1,t.16)
178 (Bofarull 1836,1,169)
179 (Tomic 1519 c.15-21)
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barons hagueren empres la dita conquesta e fossen prests
per partir   lo  dit  princep volque que cascuns dels barons
diguessen lur noms los quals eran axi appellats per lurnom
com asis seguer aquests barons venien de tres en tres e eren
III terras e los primers eran appellats Dapifer de moncada
emanava ab si per sos companyons en galçaren garau de
pinos e hugo de mataplana e la segona terra eran en Iou de
servera   e   manava   ad   si   per   sos   companyons   en   garau
Ramon de cervello e en D almanya ela terça terra eran en
Ramon danglesola e menave p sos companyons en gispert
de ribelles e en Berenguer roger Baril e era entro lo princep
e   aqsts   barons   sos   companyons   e   lurs   companyons   en
nombre de XXV milia combatens entre de peu e de cavall e
tos dits IX barons havien lo dit princep Otger Cathalo axi
com lur capita e moior e com tots fossen prests de partir
començaren a cavalcar tant per lurs iornades fins hagueran
passats   los   posts   de   la   vall   daran   e   foren   en   les   valls
appellades  daneu e  aq  lo  dit  princep e  sos   companyons
desuus dits hagueren de grans batalles ab los moros dles
vitas   valls:   e   encara   ab   los   moros   de   tot   pallars   e   de
ribagorça   en   tant   que   lo   dut   princep   e   los   barons   sos
companyons en poc de temps hagueren haguda victoria e
conquistades   les   ditas   valls   prengueren   lo   castell   de
Valencia de pallars e tots los altres castells qui en les dites
valls   eran   e   havet   lo   dit   princep   e   sos   companyons
conquistades les valls e castells dessus dits feren la via o
cami de Cerdanya e de capçir   les als muntanyes en poc
temps  les  hagueran conquistades:  e  havent  gonyades  les
ditas terras lo princep e sos companyons començaren de fer
de forts castells per ferse aqui forts per haver aqui retreta
per guerra als moros qui eran poblats en aquelles partides
pres de aquella terra e com hagueren acabat de fer los dits
castells stabliren be les fortaleses e lexaren aqui les mullers
els fills que cascups menaren ab si e daltre part edificaren
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sglesias on oyssen missas e altres divinals officis pertal que
aqui fos loat lo nom de Ihesu christ e havent acabades les
coses dessus ditas lo princep e los barons sos companyons
començaren de cavalcas prenent la via o cami per anar a la
ciutat de Gerona e com foren a Basalu aqui lo princep e sos
companyons prengueren lengua e saberen com lo rey de
Gerona e tota aquella terra se aparelava per  venir   los al
encontra e sabent lo dit princep e sos companyons aquella
nova acordaren de mudar cami e feren la via dela ciutat
Dempuries qui en aquell temps era una deles grans ciutats
dela terra. E prestament lo dit princep e sos companyons
cavalcaren tant fins foren davant la ciutat la qual assitiaren
e   metern   lo   siti   estiqueren   sobre   lo   dit   siti   fins   tant   q
saberen que tots  los  reys dela terra ab tots  los moros se
aiustaven per  venir   socorer   lo   rey  dempuries  e   p  haver
batalla ab ells: los quals reys eran aquests primerament bi
era lo rey de fraga e lo rey de tortosa e lo rey de roda e lo
rey de Tarragona e lo rey de Barcelona e lo rey de Gerona e
cascuns de aquests ab lur gents de moros. Empero en lo
temps quels dits reys se trigaren aiustar stant  lo princep
Otger   cathalo   e   sos   companyons   sobre   lo   siti   dla   ciutat
dempuries pres li  une frant malaltia al dit  princep.  E de
aquella malaltia fini lo dit princep sos dies e mori: e ordena
e volgue que Dapifer de moncada fos maior sobrelos altres
companyons e atots los altres companyons plague molt la
sua ordinacio e que fos axi conplit com lo dit princep volia.
Empero los dits barons se dolgueren molt dela mort del dit
princep e no sens raho: car en la dita mort perdien gran
fama e renom e que no foren per los moros axi tenguts en
aquella temor com erenstant viu lo dir princep carlos dits
moros   lo   havian   en   gran   temor   per   la   sua   potencia   e
ardiment e cavalleria qui en lo dit princep era empolauors
lo dit noble Baro Dapifer de moncada tan prestament com
lo   dir   princep   fo   morte   hague   nova   certa   que   los   reys
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dessus dits li venien al dessus ab consell dels altres barons
sos companyons acordaren de levarse dl siti: e de retruares
en   el   muntanyes   q   per   els   eran   stades   conquistades   on
havien lexades les mullers e fills e prestament cavalcaren
tant p lus oirnades fins foren en les ditas muntanyes e aq
los dits barons se feren fors stigueren adespit dels moros
fins la venguda de Carles maynes emperador axi com per
avant oypreu e mori lo dir princep sobre lo siti dela ciutat
de   Empories   en   lany   del   a   Incarnacio   de   Ihesu   christ
DCCXXXV en les kalendes del mes de Octubre.

(f.2226)  ...   que   en   l'any   que   comtavem   dele   Incarnacio
DCCXC fo presa Carcaçona empador e com la dita ciutat fo
presa:   e  abans  ql  dit   empador   isques  per  anar  en  altres
parts ab voler de Otger e de Enges e lo duc de normandia
ab   lurs   gents   cavalcaren   e   passare   los   munts   Pirene:   e
venguren fins a gerona ... 
... eapres acordaren los dits senyors que fessen aqui certes
fortalesas en qs poguessen defender si mester o bauien e
temrestament les ditas fortalesas foren fetas: e acabades les
ditas coses troneren Otger dangues e lo Duc de Normendia
de la cavalcada de que lo papa e lo emperador Carles e tota
la host dls chrestians trobaran gran plaer;...
... e foren los dits barons qui anaren en la dita cavalcada ab
Rotlan holiver lo galoys; e Otger dels marses: e Otger de
Normandia;   e   Uasco   Anges   Eara   de   Montalba:   Girat   de
hosallo e molts daltres barons nobles: ... e com lo dit Rotlan
fou en la terra de capçir e de Cerdanya lo dit Rotlan troba
aqui grans gents de chrestians en alguns locs en les valls
dels munts Pirineus los quals chrestians eran los IX barons
qui seran aqui retrets: e sostenguts despuys dela mort del
princep Otger Catalo dela sua entrada axi com en la sua
istoria  es   stat   recitat   ...   feu   la  via  o   cami  de  Balaguer  e
passaren davant Leyda travessant la plana de Urgell e aqui
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lo baro Rotlan se encontra ab III reys moros ab los quals
hague ... batalla e los reys eren axi appellats: e lo primer era
rey de Sogovia qui havia nom Alfaç: e lo segon era rey de
Toledo qui havia nom Feregan: e lo terçer era rey d Fraga q
havia nom supotiu e aquests III reys de moros foren morts
ab XXX milia Sarrahins per lo baro Rotlan pero en la dita
batalla mori aquell noble baro Otger de Normandia de q
tota  la host  e  Rotlan e  los  altros  barons d sa companyia
cavalcaren tant p lurs iornades fins foren devant Barcelona
e aqui ... 
... E lo emperador dix lo si havian haguda batalla senyor
hoc en Urgell hon mori en la batalla lo noble baro Otger
dNormandia al qual Rotlan fa fer un monestir en los munts
de  rossello  a  honor  de   sanctAndreu qui   fera   sotmes  ala
grassa e aqui meteren lo cors del dit baro he lauros Carles e
tota la host se dolgue molt de la mort del dit baro e apres
Carles damanals los IX barons si venien ab Rotlan e Uascho
dix li senyor hot daço dix lo emperador. Trep yo gran plaer
e  pares   de   totas   aqstas   raons   fou  donat   lo   dit   delme  al
monestir. Ela doncs lo comte de flandes vahent que la vall
era plena de tantes riqses muda lo nom ala vall e dix li la
vall grassa car abans havia nom la vall magra ...
...   es   recitat   en   les   istories   del   impador   Carles   tan
prestament com lo dit emperador hague fundat lo monestir
dela grassa axi com demunt es dit e com Otger de niues e
lo duc de normandia fossen tornats lo amperadors ab los
barons dessus dits lo comte de flandes dit al empador tals
paraules ...
.. Rotlan e lo dit baro sabent les dotas coses leva lo siti e
partis   dampuries   e   passa   per   rossello   hon   feu   fer   lo
monastir de sanct Andreu dessus dit e aqui feu soterrar lo
cors de aqll magnific baro Otger de Normandia e apres q
aço fou fet ...
... Apres q los reys moros dessus dits se foren partits del
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castell de Palau e hagueren cremat los hermitatges e mort
los set hermitans lo monio elias cavalca lo sendema per lo
mati e partis del monastir dela grassa ab XI de canall e ana
veurelo  dapnatge  que  los  moros  havien   fet  al   castell  de
Palau e anant al castell  passa p los hermitatges los quals
troba cremats e destruits ...

... E lo dit vot lo dit empador feu en bo ore reverencia de
Ihesu christ e de nostra bona mare sua e a honor dels IX
ordens dels sancts angles e que en reverencia dels totes les
coses e ordinacions que ell faria en la terra serian a novenas
e que per tant com lo princep havia nom Otger cathalo era
estat   primer   absos   companyons   qui   apres   la   malesa   del
comte Iulia era entrat en la dita terra fos intiulat principat e
per   tant   com  lo  princep   havia  nom  Cathalo   la   terra   fos
appellada   Cathalonia   e   que   totes   les   gents   dela   terra   e
principat   fossen   appellats   Cathalans   eparria   segons
aquestes istorias que los Cathalans no son exits dels gots ni
de alans axi com alguns dien per que vuy en aquest iorn la
terra e les gents tenen lo nom ql emperador Carles dona ...

Relat que tot i la seva extensió, ens aporta sols un pocs ele-
ments significatius nous; concretament: el cognom de Gollant,
que situa l'acció en temps del rei Pipí, que xifra l'exèrcit en
25.000 homes i que ens data la mort d'Otger de l'1 d'octubre
de l'any 735.

Més enllà d'aquestes versions, tot i existir encara elaboraci-
ons posteriors180, serà en altres relats no explícitament relacio-
nats  amb  la  figura  d'Otger,  on,  com  molt  encertadament
subratlla  Cingolani181,  trobarem  incorporacions  significatives
d'aquests mateixos elements. Ens seran d'especial rellevància

180 (Baró 2005) Dóna en els apèndixs les versions dels segles XVI-XVII:
Francesc Compte, Esteve de Corbera i Pierre de Marca.
181 (Cingolani 2008,36)
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per l'anàlisi que farem tot seguit, així que cal doncs primera-
ment exposar-els; ho fem seguint l'ordre cronològic.

En la Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam, el
pseudo-Filomena, -  segle XII  -,  narrarà una conversa entre
Carlemany i Engelier on es descriu un Otger, en aquest cas de
Normandia, enterrat a Sant Andreu (de Sureda, unit al mones-
tir de La Grassa des de l'any 1109)182:

Et   ait   Karolus:   Et   Rotolandus   ubi   remansit?   Respondit
Casco:   Domine,   apud   Impurias   in   ripa   maris   ...   qui
promiserunt   ei   quod   baptizarentur.   Sed   apud   Urgellum
amisimus   quemdam   baronem   optimum,   de   quo
Rotolandus   et   totus   exercitus   dolent   ultra   modum,   et
amore ipsius Rotolandus facit fieri monasterium in capite
montium   Roselionis   ad   honorem   Sancti   Andree,   quod
monasterium erit sub monasterio Crasse, secundum quod
Rotolandus promisit, et  ibi est  sepultus ille bonus vir.  Et
quis erat? dixit Karolus. Domine, Augerius de Normandia.

Pierre de Marca, cità una font anònima de 1194, on trobem
un Guifré d'Arrià fet comte per Lluís el Pietòs després de la
presa de Barcelona, mort seguint el guió del pròleg de la Ges-
ta Comitim Barchinonse, l'1 d'agost de 877 al Puy-en-Velay
(Alvèrnia) i finalment enterrat a Sant Miquel de Cuixà183.

Refet   ille  Ludovicum pium Barcinonae a  Mauris  eraptae
praefecisse Guifredum Comitem dominum castri Arriani in
vale   Confluentina   ad   fluvium   Thetim   siti,   illum   vero   a
legatis regiis Narbonam evocatum, ad eos profectum una
cum   filio   suo   Wifredo   cognomine   piloso,   ibique   inter
rixandum   Guifredum   gladuio   peremisse   Francum

182 (Cingolani 2008,31) (Schneegans 1898,48)
183 (Cingolani 2008,33)
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quendam   barbam   ejusimmodeste   trahaentem,   ac   deinde
cum   ad   Regem   duceretur,   pro   libertate   certantem
interfectum   esse   apud   Podium   sanctae   Mariae   anno
DCCCLXXII.   Kal.   Septembr.   sepultumque   fuisse   in
monasterio sancti Michaelis Cuxanensis

A inicis del segle XV - finals del XIV? - , el Flors Mundi, pre-
senta un personatge anomenat Sinofré Català, descendent de
Túbal i del llinatge de santa Eulàlia de Barcelona (llinatge que
segons l'autor es distingia per ser pèl-roigs, forts i d'aspecte
lleoní), que construí a Conflent el castell d'Arrià, i que infantà
d'Almira, filla de Laudunda, germana del rei Pipí, a Sinofré Jo-
fré anomenat d'Arrià que fou el primer comte de Barcelona184,
qui, al seu torn, infantà de Xalzira filla del comte de Narbona
quatre fills: un anomenat Joffré Pelós futur comte de Barcelo-
na i l'altre Girart, que serà cambrer del rei Lluís, una filla casa-
da amb el comte de Tolosa i una altra amb el duc de Gascu-
nya.

1  ... Entrels quals nobles e valents cavalers era Sinofré,
del qual depuys isqueren los comtes de Barchelona.
Aquest Sinofré no defalí de linatge de alta sanch, car devalà
del linatge de Túbal, fiyll de Jafet, mas, per ço com per les
diversses transportacions que són stades feytes en Spanya
de les senyories per bàrbares nacions, lo linatge d'aquest no
ha obtinguda senyoria. ...
Diuse que del linatge de aquest (Sinofré) fou aquela dona
de la qual tota Spanya fou convertida a la fe catòlica. Item
del   linatge  d'aquest   fou  santa  Eulàlia  de  Berchelona.  Lo
linatge de aquest era designat dels altres, car eren grans de
persona,   fora   mesura   de   tots   los   altres,   havien   fortalesa
increyble, molt cabeylluts quax vermeyls, la cara fort clara,
los uylls axí com a leó, la barba fort roya, haventurats en

184 (Cingolani 2008,226-235)
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armes,   tots   temps havien defesa  Catalunya dels  bàrbars,
habundaven en tresor. ... E lo dit Sinofré elegí un loch fort
desert  per  habitar  ab sa  família  en partides de Conflent,
aprés una aygua apelada Cziathet on féu castell, lo qual és
apelat d'Arrià. ...

6      ...  El   rey  Pipí  ac  tan gran grat  de Sinofré,  que  féuli
donar per muyller una nobla donzella neboda sua, fiylla de
Laudunda   germana   del   dit   rey   Pipí,   la   qual,   ab   gran
sollepnitat,   fo   amenada   fins   a   Narbona.   De   aquesta
donzela,   apelada   Almira,   engenrà   Sinofré   Jofré,   qui   fo
compte de Barchelona. E fo comanat pr lo rey Pipí al dit
Sinofré tota la prefectura de Catalunya sobre los christians
els sarrayns. ...

 8  lItem, en aquest temps nasqué Joffré, fiyll de Sinoffré,
procurator per los francesos de Catalunya, en lo castel o loc
apelat   d'Arrià   en   Conflent,   lo   qual   Joffré   fó   lo   primer
compte de Barchelona e de Narbona.

12  ... Lavors Kerles rey, reebuts benignament los sarrayns,
demantinent   partirse   de   Saxònia,   vingué   en   Spanya   ab
host de gran virtut, e asetgà la ciutat de Pampalona, la qual
sens dilació se reté a él. E partint de aquí passà lo riu de
Ebro e prengué la ciutat de Saragoça. Enaprés, passant per
Urgell,   terra   mal   poblada,   pres   lo   castell   de   Cervera   e
vengué   a   Barchelona.   La   qual   presa,   vench   a   él   Almira
muyller   de   Sinoffré,   ab   II.   fiylls,   la   un   dels   qual   apelat
Joffré,   per   la   belea   del   seu   cos   infantívol   se   pres   per
companyó, l'altro manà que fos liurat a letres.  ...

21      ...   Aprés   d'açò,   Joffré   de   Conflent   pres   per   muyler
Xalzira, fiylla del compte de Narbona apelat Enricho, de la
qual  engenrà   II.   fiylls  e   II.   fiylles.  La un  fo  apelat   Joffré
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Pelós e fo compte de Barchelona, e l'altro fo apelat Girart e
fo cambrer de Loýs rey de França; la una fiylla fo muyler
de comte de Tolosa e l'altra del duc Guascunya.

També esmenta com Carles féu duc de Baviera un Girart -
company de Joffré - que morí finalment en les guerres contra
els àvars185. Així com un Euger gascó mort en les batalles de
Karles a semblança del de Normandia del pseudo-Turpí, i una
partició de les senyories de Catalunya feta per un rei Lluís de
Baviera aparentment després de la batalla de Fontenay – si
bé, localitzada a Saxònia – i relacionada amb la figura de Ber-
nat de Septimània186.

16      En   aquest   temps,   Joffré   e   Girart   spanyols   se
combateren   fortment   ab   Zoto,   e   finalment   matta   Zoto   e
gran multitut de sarrayns, e pesa la ciutat de Barchelona...

19  –  Item,  en aquest   temps per  Karles  rey  fon constituït
Girart spanyol duc de Baioaria, lo qual Karles, de infantea
amenat de Spanya, havia nodrit e feyt cambrer seu. Al qual
Karles comanà la sua host, e anà en Pannonia e combaté's
ab  los  avares  e   fo matat.  De aquest  Girart   és  dit  que és
nombrat entreles màrtirs. ...

25 – Aquest sobre dit Euger, guascó de linatge, duc de la
ciutat  de Equitània,   la  qual  és situada infra Lemonicas e
Bituricas e Pictavi, les quals Cèsar August primer en aquels
parts hedificà,  e Equitània les nomenà,  ajustant a aqueles
Sceonas   e   Engelisma.   Aquestes   ciutats   totes   foren
desanitades aprés la mort de Euger, qui morí en la bataylla
de Karles en Espanya. ...

En  la  segona squerra  possà  Aristanci,  Euger,  Gayferus e

185 (Cingolani 2008,233-234)
186 (Cingolani 2008,233-239)

113



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (III)

Joffré   ...  Enaprés Karles emperador   tramès  Rotlà,  Oliver,
Baldoví,   Joffré,   Salamó,   Gondobogius,   Ogerius,   Sampsó,
cavalers de gran ardiment e fortalesa ab XL. mília armats
contra Marcili. ...

31 – Notas ací que. segons que he trobat en les istòries de
Spanya, aquesta desús dita istòria de Saxònia se reffer als
catalans,  car,   segons que recita,  per   la  discòrdia  dels   III.
frares de França, se mès entrels nobles de Catalunya el
poble gran dissensió, en tant que lo poble no volie obeyr als
senyors, ans staven contra éls rebells. E per ço Luýs rey de
Baioaria  vench en Catalunya e,  draprivats   los  malfeytós,
departí   e   termenà   les   senyories   de   Catalunya   entrels
nobles e cavalers de la terra matexa, e açò feyt tornàse'n en
França.

Gabriel Turell, l'any 1476 acabà el seu  Recort,  on es farà
ressò de la història d'Otger Golant, i en parlar de Guifré d'Ar-
rià, el farà d'origen alemany i venir també amb nou companys
d'armes187.

Regnant en Spanya los moros aprés de la traició del comte
Julià,  e  en  la més  part  de Lenguadoc  levada la  terra als
Gots,   los quals eren christians en l'any DCCxxiii,  se  levà
hun princep nomenat Oger Cataló ab nou companyons per
tornar la dita terra a la fe christiana, e fon en la provincia
de Guiayna,  en la qual  ha hun castell  appellat  Cataló.  E
com en aquella  provincia  hagués  un princep qui  per   les
hores regia la  dita terra per  Pipí,   rey de França,  e  lo dit
princep   era   appellat   Oger   Golant,   mas   per   quant   lo   dit
princep feya la sua habitació en lo castell Cataló, per totes
les gents era appellat lo dit princep Oger Cataló e encara
les   sues   gents   eren   nomenades   Catalans.   E   com   lo   dit

187 (Cingolani 2008,35)
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princep fos alamany e de gran linatge...
Tornada Cathalunya a la fe christiana ab lo mijà que haveu
oyt, diré  del comte de Barçalona com se causà,  e del seu
principi. Aprés que'l rey Luys de França hagué conquistat
la terra del principat de Cathalunya, lo dit rey se aturà per
assí (per a sí) lo comtat de Barçalona, segons és dit dessús, e
aquell  comanà  per  regidor el  cavaller  Griffa,   lo  qual  era
senyor del castell de Arrià, qui és en la terra del Conflent,
en los limits del comtat de Cerdanya. Era cavaller valerós
en armes, e molt savi, e per aquest sguart li fon comanada
la governació del dit comtat. Menà sa muller en Barcelona.
En   les   dites   montanyes   vengué   lo   dit   cavaller   ab   nou
barons. Quant entraren, de allí li resta lo dit castell, e lo seu
començ era de Alamanya. Car ab Pipí entraren en França, e
de allí vengueren en Catalunya188.

Similar noció, però especificant Baviera com origen del d'Ar-
rià es troba en les Cròniques d'Espanya d'en Pere Miquel Car-
bonell, obra feta ja a cavall entre els segles XV i XVI (1513)189.

....fonch natural del ducat de Bavària, en Alamanya, e no de
la  vila  d'Arrià,   situada  en   la   terra  de  Conflent,   con  han
escrit  altres.  E mes dien aquests hystòrichs moderns que
aquest cavaller proceheix de casa molt generosa en lo dit
ducat de Bavària.

En el manuscrit ms. B-1 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, on es transcriu un fragment del  Tractat d'Armoria
(s.XVII), en el f. 24v apareix un esment a un Otger, en aquest
cas, de Cures, enterrat a Sant Andreu de Sureda, com l'Au-

188 (Turell 1894,39-40,60-61)
189 (Cingolani 2008,35) Si bé Carbonell explicita en l'obra el seu escep-
ticisme vers les històries d'Otger Cataló (Carbonell 1546,f.v).
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gerius de Normandia del pseudo-Filomena citat abans190.

Con este monasterio (Santa Maria d'Arlés) está unido el de
Sant Andrés de Sureda que edifico Carlo Magno a petición
de Roldán, su sobrino, done enterró  Ottger de Cures, un
gran cavallero que con Roldán y el duque de Normandía,
con un grueso exército de veynte mil cavallos y veinticinco
mil   infantes,   con   los   muchos   cavalleros,   soldados   que
baxaron de las montañas de Catalunya, los havia imbiado
Carlo Magno a correr Cataluña hasta Lérida, donde en una
sangrienta batalla que tuvieron con los moros, despues de
haver   hecho   grandes   hazañas,   murió   Ottger   de   Cures.
Fueron derrotados en esta batalla tres reyes moros, esto es,
el rey de Segovia, el de Toledo i el de Fraga.

Sembla clar que en aquesta corrua de testimonis llegenda-
ris posteriors, es relaciona tant explícita com implícitament els
elements relacionats amb Otger amb els ancestres de la nis-
saga del Pilós. Sols l'episodi de la partició de senyories és col-
locat en el Flors Mundi en un context genealògicament divers,
fet que es pot potser explicar per la particular versió dels com-
tes de Barcelona que l'obra presenta.

Aquesta il·lació entre Otger i el d'Arrià, probablement s'ha
vist historiogràficament obviada per el caràcter llegendari que
s'ha donat a ambdues figures. Com dèiem, no s'ha intentat
copsar el substrat històric de cap d'elles, quelcom que la histo-
riografia europea bé que ho ha fet per a la majoria de perso-
natges 'llegendaris' medievals coneguts, esmerçant-hi els lò-
gics esforços per d'estria-ne els seus possibles orígens. Això
és el que mirarem de fer tot seguit, ja que creiem que és im-
prescindible per entendre com el nom de Catalunya s'aplicà a
les nostres terres.

190 (Cingolani 2008,31)
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Una explicació etnogènica

Aquestes darreres dècades, s'ha donat força relleu a l'estudi
del concepte d'etnogènesi o l'intent de comprendre com nei-
xen i  evolucionen les  identitats  socials191.  Concepcions  que
han estat  àmpliament  emprades per estudiar  l'evolució  dels
pobles germànics i que resulten per tant sinèrgiques amb el
tema de la gènesi de  Catalunya192. L'esquema, parteix de la
diferenciació de nuclis de poder versus el seu entorn; relació
dicotòmica que retroalimenta la semblança vers l'interior del
grup i la dissimilitud vers l'exterior. La idea base, seria que la
identitat d'un nucli, sovint començant per un individu, s'estén a
la  família,  al  clan,  l'exèrcit,  i  finalment  a  tota  la  comunitat;
aquests nuclis individuats competeixen amb els seus veïns, en
enfrontaments que porten a nous escenaris globals, que un
cop assentats tornen a donar lloc a noves individualitats emer-
gents. Aquest procés pot ser externament induït; i de fet, en
aquest sentit, el concepte no és cap mena de novetat, ja que
es tracta d'un dels mecanismes emprats per els imperis per
implementar  el  mil·lennari  divide  et  impera, explicitat,  per
exemple,  en les  fonts  romanes193,  i  utilitzat  sovint  conjunta-
ment en aquests contexts amb l'aculturació associada als pro-
cessos d'incorporació a la unitat imperial194.

En el cas que ens ocupa, cal pensar que a inicis del segle
XII, Ramon Berenguer III promogué l'ús del gentilici català, ja
que no resulta creïble que l'autor del Liber Maiolichinus actués

191 Per exemple: (López 2011,53-56) o (Pohl-Reimitz 1998)
192 (Blasi 2009,30)
193 (Schayes 1840, 1,436) tot recordant a Tàcit: “Vetere ac jam pridem
recepta populi romani consuetudine, ut haberet instrumenta servitutis et
reges.” Vita Agric, c.14.
194 Un esquema de com l'evolució diacrònica dels indicadors ètnics es
pot utilitzar per examinar l'evolució d'aquest procés des de l'arqueologia,
es pot trobar a (Fernández 2011,232)
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contràriament a la voluntat de la cort; en aquest mateix sentit,
la contemporaneïtat de la presència onomàstica del terme a
Carcassona detectada per en Mundó, en podria ser un indici.
Segons els principis dels mecanismes etnogènics, els rectors
de la Catalunya de llavors, probablement l'utilitzaren com ele-
ment  diferenciador  i  potenciador  de  la  seva idiosincràsia195.
Sense entrar en les circumstàncies particulars que haguessin
pogut provocar l'aparició de l'esment en el Liber Maiolichinus,
tota vegada que tampoc és impossible que el sentit existís ja
en algun moment anterior al propi Ramon Berenguer III sense
haver deixat constància escrita, sí sembla coherent amb la na-
tura dels dits mecanismes que sigui precisament la identifica-
ció grupal del cap de la comunitat l'element a potenciar. Ara
bé, al segle XII, no estem en un escenari de creació d'un nou
nucli de poder, ja que la família guifrediana portava llavors ja
varis segles al cap del país, fet del qual se'n poden derivar
dues consideracions: en primer lloc, que estem davant d'un
escenari de reafirmació, no d'emancipació o eclosió; i en se-
gon, que de retruc, cal pensar que l'aspecte posat en rellevàn-
cia, no pot ser tampoc de nova creació, ja que no seria reco-
negut per la comunitat a la que va dirigit, ans bé s'ha de pen-
sar com un element sabut i lligat a la família, al clan, tal vega-
da atàvic o secular. Consideració reforçada per el fet de dispo-
sar d'evidència onomàstica i documental local dels termes ca-
talà i  Cathalaunis més d'un segle abans del  Liber Maiolichi-
nus, com hem vist abans. Cal doncs prendre en consideració
el que les fonts posteriors a l'aparició d'Otger Cataló suggerei-
xen en relacionar-lo amb els antecessors del Pilós, com també
s'ha documentat prèviament.

195 (Generalitat-Salrach 2002,87) en aquest sentit, esmenta la compila-
ció dels Usatges, i el tractament que en ells es dóna al comte, com indi-
cis d'un projecte d'enfortiment de l'autoritat comtal.
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Les nissagues dels comtes de Barcelona

Simplificant, es pot descriure la sèrie dels comtes de Barce-
lona del segle IX, com pertanyents a dues soques dinàstiques
majors: els Guillèmides en la primera meitat, i els Guifredians
en la segona. És una simplificació barroera, certament, ja que
hi han comtes aliens a ambdues dinasties196, i ni tampoc l'as-
cendència de la resta és sempre tan ferma com es desitja-
ria197, ni la seva identificació és especialment clara198, i de fet,
tampoc es pot descartar que ambdues nissagues no estigues-
sin interrelacionades199.

Per el que fa a la primera, cal recordar tan sols, que l'ances-
tre més antic positivament identificat és el pare de sant Gui-
llem, un Teodoric duc dels francs ripuaris (Flandes) en la cort
de Pipí el Breu200 de la primera meitat del segle VIII, que serà
classificat en la historiografia moderna com un descendent de
merovingis tan sols per raons onomàstiques, raons que en el
cas del nom Teodoric són extremadament dèbils atesa la seva
ubiqüitat201.  No  seguirem aquí  la  reconstrucció  genealògica
habitual de la família, que fa de Bernat Plantapilosa, el pare

196 Rampó I, Berenguer I, Aleran I, Odalric I, Unifred I (Generalitat-Sal-
rach 2002,26-37)
197 Per exemple, la identificació de Berà, com un fill de Guillem de Ge-
llone ha estat disputada per (Dubreucq 2004) que s'inclina per conside-
rar-lo un príncep got. El tema és molt relliscós tota vegada que les identi-
ficacions ètniques tenen poc sentit en les dinasties poderoses, que duen
segles empeltant-se per raons geoestratègiques.
198 Per exemple els Guillèmides han estat  descrits com una dinastia
franca aculturada 'al Midi' (Lauranson-Rosaz 2004,46).
199 El nom de Bernat, propi del guillèmides, també es troba en la família
guifrediana, per exemple, a : (Baraut 1979, D.35).
200 (Lauranson-Rosaz 2004,48)
201 També serà nom de prestigi secular entre els gots des del segle V,
per exemple, o també es conegut entre els jueus del mateix segle a ses
illes  (Katz  1909,120-121)  o (Kremer  2009,637),  fet  gens extraordinari

atès que és la traducció de l'hebreu Natanael נתנאל . 
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de Guillem el Pietós, fundador de Cluny, un fill de Duoda, la
muller de Bernat de Septimània fill de Guillem de Gellone; ans
bé ens decantarem per creure que el fill petit de Duoda fou el
Bernat Vitellus mort a Autum el 880 per mà precisament del
Plantapilosa202; però el desenvolupament cabal d'aquest punt
requereix una explicació que ens allunyaria massa del tema
que estem tractant, i en no ser troncal per el que estem trac-
tant, mirarem de donar-hi la deguda atenció en altra ocasió.
Aquest comentari és però necessari per delimitar la noció que
la família de sant Guillem que estem contemplant,  no és la
fundadora de Cluny, ni de bons tros, ans bé és un clan exter-
minat sistemàticament per el poder proper a la corona franca
en la meitat del segle IX. Aquesta lectura ens serà de servei
posteriorment, en tractar la memòria reflectida en les cançons
de gesta dels segles XI i XII, en les que certament el cicle de
Guillem n'és una part rellevant203.

L'ascendència de la dinastia de Guifré, encara és més breu
i etèria. La memòria dinàstica plasmada a finals del segle XII
(1186) a Ripoll en el prefaci de la  Gesta Comitum Barchino-
nensis204, el farà fill de Guifré d'Arrià, però en la documentació
local, apareix clarament inserit dins la família del comte i mar-
quès Sunifred, els ancestres del qual, es poden remuntar, tot i
els dubtes, a un Borrell, en les acaballes del segle VIII, amb
l'arribada dels carolingis al sud del Pirineus, i/o a un Bel·ló de
Carcassona, també de la mateixa època205. El primer deixarà
petja en la  onomàstica de la  família,  mentre que el  segon,
no206. Ja hem comentat en altre treball com aquesta aparent
contradicció es pot veure superada si atenem al que deia la
Gesta i es considera una doble paternitat per al Pilós: una de

202 És la famosa disquisició sobre la identificació dels tres Bernats (Au-
zias 1932), que de fet, són com a mínim quatre (Levillain 1937) i que es-
tà lluny de tenir una solució clara (Dhont 1948.293-313). 
203 (Chastang 2004)
204 (Cingolani 2010)
205 Veure per exemple: (Abadal 1989b) (Ponsich 1988)
206 Fet aquest que era considerat decisori per a (Ponsich 1988).
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biològica, d'un Guifré, que sí apareix en el documents de Giro-
na en la dècada dels  840,  i  una adoptiva,  amb el  Sunifred
marquès de la mateixa dècada i posterior home fort a Barcelo-
na a finals dels 850207. I és que tal i com la Gesta descriu tres
generacions de Guifrés, així es troba en la documentació lo-
cal, per bé que el minso rastre del Guifré de Girona/Arrià hagi
estat conservat majoritàriament en documents alterats i/o de-
fectivament interpretats208. 

De fet, Guifré d'Arrià va ser un personatge plenament histò-
ric fins el segle XVII, moment en el qual es començà a consi-
derar-lo inventat209. I és que a diferència dels Guillèmides, que
passaran a les cançons de gesta al costat d'altres herois caro-
lingis, els Guifredians han estat - si més no aparentment - se-
cularment faltats d'ascendència mítica coneguda; pot ser per
això, la historiografia posterior al segle XVII, en una visió loca-
lista i reductora emprarà l'excusa de l'error i la ignorància dels
antics per elevar directament a mite els pocs records que han
sobreviscut dels orígens de la nissaga210. Com dèiem, encara
avui en dia no s'ha fet un esforç per cercar els possibles ante-
cedents històrics que haguessin pogut generar els testimonis
que ens han arribat, com tampoc s'ha mirat de relacionar la
nissaga amb contexts més amplis, reduint-la a falta de major
evidència a uns clans 'locals', aparentment desconnectats de
la resta de la noblesa europea. Situació que contrasta amb les
tasques que sí s'han emprés per a la majoria de la noblesa del
l'imperi franc, tota vegada que difícilment es compren actual-
ment una soca dinàstica noble altmedieval,  aïllada.  Tampoc
l'escàs record antic que ha sobreviscut en feia una lectura lo-

207 (Vilaseca 2010)
208 (Vilaseca 2013)
209 Serà Pierre de Marca i el seu secretari Baluze, els que posaran els
fonaments d'aquesta visió que es plasmarà en la seva Marca Hispanica.
(Vilaseca 2010,3)
210 Otger Cataló, el príncep Quintilià de Montgrony, Guifré d'Arrià, Ardó,
són tot figures que en un moment o altra han estat o bé ignorades o bé
considerades invencions.
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calista de la dinastia del Pilós; si prenem l'exemple de la Vita
Theodardi211,  un  text  hagiogràfic  amb senyals  d'haver  estat
confeccionat al segle XI212, però que presenta evidències de
segles anteriors213, 'recordarà' que fou el comte Sunyer d'Am-
púries qui extingí la vista al bisbe Hincmar de Laon (Picardia,
Belgica Secunda)214 .

Segons la tesi que estem plantejant, que vol que la nissaga
del Pilós es sabés d'origen català (de la Xampanya) en el mo-
ment de fer escriure la Gesta, - ja feia més de dues generaci-
ons que el gentilici s'havia posat per escrit - trobem una apa-
rent incongruència en el fet que en cap moment s'identifica ai-
xí a la família de Guifré en el seu pròleg. El que sí tenim però,
és un esment a Flandes, ubicació que ha estat justificada en
la lectura ahistoricista del text com una conveniència política
del  moment  de  la  confecció215.  El  problema  amb  aquesta
mena d'explicacions rau en la seva inconcreció, ja que per a
cada datació que es pugui proposar per una obra, es pot tro-
bar sense gaire dificultat alguna dada o situació històrica que
justifiqui a grosso modo l'esment, tota vegada que en tractar-
se com un exemple d'inventiva,  no requereix  usualment  de
majors precisions216. Enfoc que resulta a totes llums extrema-

211 (Migne 1746,maii,1,141-156)
212 (Bautier 1963)
213 Per exemple, la tradició del  colaphus judaeorum (Lévy 1906,161-
162), que posat en qüestió (Magnou-Nortier 1974,327-329), es veié con-
firmat per altres evidències (Golb 1982,91)
214 (Carnadet 1836,maii,1,41-156,479) Vita Theodardi C.5 : “... quando
apud Trecas posito  memorato  lege ,  praedictus Comes Sinuarius  ,  a
Pontifice  Romano  &  aliis  quinquaginta  duobus  Episcopis
excommunicatus  est  eo  quod  Igmari  Laudunensis  Episcopi  oculos
eruerit...”.  Càstig  per  el  de  Laon  promogut  per  la  corona  (MGH  SS
13,509) Flodoardi Historia Remensis Ecclesiae Lib III.
215 (Coll 1990,59) Ho imagina en base a que el títol de comte de Flan-
des es feu famós a rel de la seva participació en la primera croada (Ro-
bert II, 1093-1111).
216 En sentit contrari, potser una de les millors explicacions per l'esment
de Flandes sigui el proposat per (Chaume 1940,126) a partir d'una pos-
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dament fràgil e inconclusiu. I és què és el cas, com anirem ve-
iem, que ens trobarem amb tota una munió de dades, localit-
zades en les terres de la  Belgica Secunda, que simplificant,
podem definir com el territori entre Flandes i la Xampanya, és
a dir,  Cathalaunum. Si estiguéssim davant d'invencions arbi-
tràries no s'hauria de detectar un patró geogràfic concret, però
això és el que ens trobarem en la recerca, com veurem ben
aviat. 

En el cas de la criança del Pilós a Flandes en el capítol in-
troductori de la Gesta, l'esment resulta estrany atesa la llunya-
nia amb la Catalunya actual, però si pensem que en la ment
de l'escriptor – i potser de la seva audiència – i havia la noció
que els protagonistes eren originaris de Cathalaunum, és a dir,
de la Xampanya, llavors l'esment de Flandes pren tot un altre
sentit. 

Hom desitjaria poder anar més enllà i precisar sempre les
genealogies dels personatges implicats, el fet però, és que cal
recordar que per a la majoria de dinasties medievals anteriors
al segle X, mal es pot parlar d'ancestres concrets, havent-se
sovint, de limitar-se a detectar tan sols possibles lligams di-
nàstics induïts per indicis certament incerts; i el cas dels Ot-
gers famosos del segle VIII, que és el que ens ocupa aquí,
n'és un exemple paradigmàtic217.

La figura d'Otger Cataló ha estat posada en relació genèrica
amb la d'Otger el Danés per motius obvis, però manca encara
entrar en el detall d'aquesta relació i de les seves implicaci-
ons; cal doncs abordar la figura d'Otger el Danès i la seva his-
toricitat, tota vegada que la confecció del seus relats s'esdevé
entre els segles XI-XIII218 i ens cobreixen per el que fa al tema
del nom de Catalunya el període entre el rei Teodoric a Katha-

sible germanor d'Ermessenda, la muller del marquès Sunifred dels 840
amb Unifred, el marquès de la Gòtia dels 850-860.
217 (Dopchs 1980,76-77)
218 (Riquer 1954,280-292)
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launis del  Liber Iudicum de Bonson i el senyor de Cataló del
Libre dels reis,
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Els Otgers

Al segle XVII,  encara existien evidències de tres enterra-
ments de sengles personatges famosos del segle VIII anome-
nats Otger: la làpida amb l'epitafi anteriorment comentat a Cui-
xà, un mausoleu a l'abadia de Saint-Faron a Meaux (Belgica
Secunda) on descansaven les restes d'un Otger i el seu com-
pany Benet, i un Otger enterrat amb el seu germà Adalbert en
l'abadia de Tegernsee, a Baviera, de la qual, la tradició local
els fa fundadors. Dissortadament, actualment, sols ens han ar-
ribat les restes germàniques; el testimoni de Cuixà es perdé
en algun moment indeterminat i el mausoleu de Saint-Faron
fou destruït el segle XVIII219, encara que si més no, se'n con-
serva un gravat i una descripció textual.

Tenim doncs, que encara que sovint es parla d'una única
tradició literària centrada en la figura d'Otger el Danès, que
certament  és  la  figuració  més antiga,  ja  que apareix  en  la
Chanson de Roland del segle XI, d'Otgers mitificats n'hi ha-
gueren una pluralitat  i  estigueren interrelacionats de formes
molt significatives. No sols això, sinó que les històries que pro-
tagonitzen, presenten, a més, caràcters ambivalents, de ma-
nera que tenim un Otger fidel a la reialesa, però també en te-
nim d'un de ben contrari. No és el cas de descriure en detall
tota aquesta varietat, sinó de limitar-nos a remarcar-ne els as-
pectes que tenen a veure amb la figura d'Otger Cataló.

Una consideració prèvia, que ajuda també a entende aques-
ta abundor de personatges anomenats Otger, rau en una eti-
mologia que permet una gran variabilitat en les seves formula-
cions. Entés tradicionalment com un binomi teutó Ot - Kar (ric

219 (Bedier 1926,310,n.1)
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- llança)220 ambdues components permeten una gran quantitat
de variants: Ot pot formar Aud, At, Ad, Od, Odo, Ato, Ud, Oth,
Otz, Oz, Ozy221, i fins i tot perdre la dental final i donar formes
Eu, Au i O. El segon terme, Kar, en començar per una gutural,
és també força prolífic, ja que pot generar: Acre, Ger, Ker, Ge-
rio, Cher i derivats. Resultant que el nom d'Otger pot anar des
d'Edgar a  Otogerionis, d'Odoacre a  Euger, d'Audcarius a  Ot-
takare,  o d'Ossigerius a  Otger; desenes de formes. Algunes
d'aquestes formulacions es sobreposen amb les d'altres noms
d'etimologia  completament  diversa,  com és  el  cas  del  nom
grecollatí  Eucharium,  com  ens  trobarem  en  la  part  final.
Aquest  factor,  sumat  a  l'escassetat  i  fragmentarietat  de  les
fonts, fa que les identificacions d'aquests Otgers resultin espe-
cialment fràgils, contradictòries, i que en conjunt, resulti proba-
blement  més satisfactòria  la  mirada global,  de criteri  ampli,
que no pas els resultats del retrat detallista.

I un altre aspecte global a remarcar, abans d'entrar en el
seva anàlisi particular, és la rellevància de la seva localització
geogràfica: L'Otger de Meaux, es centrarà en la  Belgica Se-
cunda, rovell de l'ou del regne franc, el de Baviera, a Tegern-
see, a prop de Munic222 - que apareix en la documentació pre-
cisament en aquests segles – també rovell, en aquest cas, del
regne germànic223. És a dir, que la figura d'Otger ens relaciona
Catalunya específicament amb els centres de poder de l'im-
peri franco-germànic224. Per a l'anàlisi de la figura mítica d'Ot-
ger el Danès, seguirem aquest esquema tripartit Bèlgica-Bavi-
era-Catalunya; aquest tres Otgers: el 'belga' o 'franc', el 'bàvar'
o 'germànic' i el 'català'. Començarem per l'Otger bavarès, el

220 (Ventura 1986,328)
221 (Dopchs 1980,76)
222 Munic, la 'dels monjos' com indica el benedictí encaputxat que hi fi-
gura en el seu escut.
223 Recordem com el segle IX, Lluís el Germànic és anomenat Lluís de
Baviera per sant Eulogi  (Herrera 2005,219) o com Carles el  Gras és
igualment recordat en els Annals de Ripoll I (Cingolani 2012, any 881).
224 D'aquí l'esment inicial de Bonnaisse d'aquest escrit.
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de Tegernsee, ja que aportarà una sèrie de conceptes que ens
seran d'especial rellevància a l'hora d'abordar específicament
el de Cataló.

Baviera225

L'abadia de Tegernsee es considera ser fundada a mitjan
segle VIII per dos germans: Adalbert i Otger, enterrats en la
mateixa basílica i que n'aportaren les restes de sant Quirí de
Roma226.  Apareixen recordats en dos diplomes reials, un de
l'emperador Otó II de l'any 979227:

...   Unde   &   notum   esse   volumus   universitati   fidelium
nostrorum   tam   oraesentium   quan   &   futurorum   qualiter
carissimus   frater   nostro   Otto   Allamannorum   &
Bawariorum   Dux   serenitatis   nostre   intulit   auribus   esse
quoddam   in   Bauuarica   fui   ducatus   procincia   cenobium
Tegarinseo dictum quod duo germani fraters & inlusters
comites   in  suo & de suo patrimonio   temporibus  Pippini
Regis   Francorum   ipsius   permissu   condiderunt   &   regio
mundiburdio   commendaverunt   &   a   sanctissimo   Papa
Zacharia ipsi Germani fratres Adalbertus & Otgarius, quos
supra   prelibavimus   corpore   beati   Quirini   Martiris
impetrato   venerabile   reddiderunt,   ubi   omni   Patrimonio
suo   contradicto   ipsi   coma   capitis   deposita   monachico
habitu   suscepto   unus   de   duobus   fratribus   Adalpertus
nomine in eodem loco centum quinquaginta monachorum

225 He d'agrair  als doctors Jan Cemper-Kiesslich, Albert Zink i  Heinz
Dopsch el seu amable assistiment en la recerca de documentació biblio-
gràfica sobre els fundadors de Tegernsee, així com la seva generositat
en compartir treballs i referències. Sense el seu ajut, aquesta secció, i de
retruc, bona part de la resta del treball, no hagués estat possible.
226 (MGH SS rer. merov. 3,8) Passio Sancti Quirini
227 (ACS 1763 6 d.2) (MGH Dipl. Otto II 192 p.219)
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primordiales extitit Abbas. ...
Datum   III.   Idus   Iunii   anno   Dominice   Incarnationis
DCCCCLXXVIII. Indictionis VI. Anno vero Regni secundi
Otionis   XIIII.   Imperi   Autem   XI.   acta   Bruomade   feliciter
amen.

 i l'altre de l'emperador Enric VI del 1193228 :

...   Nos   siquidem   ex   relatione   illustrium   virorum,   &   ex
privilegiis   antecessorum   nostrorum   liquido   compertum
habemus, quod duo Comites Otkarius & Albertus regalia
prosapia exorti,   in pago Bawarie,  qui Sundergow dicitur,
quoddam   monasterium   Tegernse   nomine   magnis   atque
copiosis   expensis   laudabiliter   condiderunt,   diviriis   &
magna   gloria   sublimatum   magnorum   Regum   Pipini,
Karoli,   Ludovici,   Karlomani   coniventia   &   arbitrio
principalem   atque   regalem   abbatiam   instituerunt,   ibique
trium   Martirum   corpora   Quirini,   Crisogoni,   Castorii
venerabiliter collocaverunt. ...
Acta   sunt   hec   Anno   incarmationis   Dominice   MCXCIII.
Indictione   XI.   regnante   Domino   Hainrico   sexto
Romanorum   Imperatore   gloriosissimo,   Anno   Regni   eius
vicessimo tertio Imperii vero tertio. Datur apud Uurcebur
XV. Kalendas junii.

Les dades no són coincidents. L'esment al papa Zacaries229,

228 (ACS 1763 6 d.6)
229 El  fet  que  la  memòria  antiga  esmenti  majoritàriament  al  papa
Zacaries en relació a la fundació de Tegernsee, també es pot pensar ser
efecte del rol especialment legitimador que tingué en reconèixer la unció
de  Pipí  per  davant  del  merovingi  Childeric,  (MGH  SS.rer.Germ.  6,8)
Annali  Regni Francorum a.749:  Burghardus Wirzeburgensis episcopus
et Folradus capellanus missi fuerunt ad Zachariam pap, interrogando de
regibus  in  Francia,  qui  illis  temporibus  non  habentes  regalem
potestatem, si bene fuisset an non. Et Zacharias papa mandavit Pipino,
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situaria l'acció en els 740, però per altra banda, tenim evidèn-
cia d'un duc Otger, que va ser enviat per Pipi al papa Esteve
III l'any 753230, com també sabem de contactes del mateix rei
amb el papa Pau I a inicis de la dècada dels 760231; moderna-
ment la fundació del monestir es data entre el 762/765232, du-
rant el seu papat. Tampoc són equivalents els rols dels dos
germans; mentre Adalbert és recordat com el primer abat del
monestir, d'Otger, sols es diu que es feu monjo. El registre do-
cumental  encara serà  més explícit,  tenim documents  certa-
ment d'un abat Adalbert en els 770233,  que morí sembla ser
poc abans de l'any 804234, però del monjo Otger no en tenim
cap evidència ferma contemporània tret d'algun signant homò-
nim.

La tradició local elaborarà una imatge florida235 d'uns ger-
mans bessons236 gegantints, (“9 schuech 7 zoll”)237 i d'ascen-
dència borgonya238 als  que també atribuirà la  fundació d'un
temple a dedicat a sant Hipòlit239, l'actual Sant Pölten, a Àus-

ut melius esset illum regem vocari, qui potestatem haberet, quam illum,
qui  sine  regali  potestate  manebat;  ut  non  conturbaretur  ordo,  per
auctoritatem apostolicam iussit Pippinum regem fierit.
230 (Mabillon 1668,sac IV,1,657) (Duchesne 1886,1,445) Stephanus II
231 (Bédier 1926,2,303) (Voretzsch 1891,13)
232 (Dopsch 1980,76)
233 (Mayer 1849,289) (ACS 28,2,21)
234 (ACS 1703,d.1)
235 De fet, fins i tot se'n dóna la data de defunció de cada un d'ells:
Adalbert - 772-XI-1 i Otger 771-III-4 o 771-II-26 (Hefner 1838,13)
236 (Mayer  1849,  308)  de  Metellus :  Divina  progenie  par  geminum
prodierat decus / Fratrum bellipotens ac locuples divitiis honos, / Pipinum
quibus et  fama refert  stemmate proximus /  Insignis Karoli  qui  ualidus
regna  tuliy  patrem.  /  Alter  Baiarici  iure  Comes  precipuus  soli  ,  /
Burgundis alius belligero robore Dux probus , / Quem gens illa canens
prisca  vocat  nunc  Osigerium;  /  Primates  procerum  consilii  clavibus
intimis /  Aulam corde tenent ,  sed manibus proclia digerunt;  /  Coram
Rege.
237 (Herfner 1838,72)
238 (Beckmann 2004,446)
239 En la Hunnia (Aventinus 1710,l.3,c.9,391) (Maderna 1779,1,19)
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tria; atribució, que cronològicament és encara menys proba-
ble, però que sí quedarà en la memòria, incloent en aquests
trasllats de relíquies, un tercer germà de nom Uto240. A partir
d'aquí,  els tres germans seran aparellats cada un d'ells,  en
qualitat de fundadors, amb un monestir diferent: Uto amb el de
Hilmunster,  Otger  amb Sant  Pölten  i  Adalbert  amb Tegern-
see241. Desenvolupaments que cal entendre probablement en
el marc de l'impuls a l'estament abacial promogut per la reia-
lesa germànica a partir dels otonians242. El monjo de Tegern-
see, Metellus, a mitjan segle XII elaborarà una obra dedicada
a sant Quirí, els  Quirinalia, on ressonant amb amb l'ambiva-
lència d'amistat i odi vers la corona pròpia de la tradició literà-
ria d'Otger el Danès, mirarà de donar-ne una explicació epicò-
rica. Narra Metellus que Adalbert i Otger eren grans cavallers
de la cort de Pipí, quan es donà la desgraciada circumstància
que un fill del rei matà a un fill d'Otger a resultes d'una partida
d'escacs. El rei, per evitar més morts, abans que el fet fos sa-
but, consultà privadament als dos germans què calia fer da-
vant d'una desgràcia inevitable; qüestió que ells respongueren
apel·lant a la necessitat de primar l'enteresa i la serenor. Fou
llavors que el rei els donà la tràgica nova, i els germans, pre-
sos per la seva pròpia paraula, abandonaren la cort i retirats a
les seves terres fundaren Tegernsee amb les restes de sant
Quirí de Roma. El relat, serà posteriorment reciclat, baixant-el
a la generació següent – Carlemany i un fill Charlot - i incorpo-
rat en els relats d'Otger el Danès; per a nosaltres ens serà
d'utilitat més endavant per altres motius. 

240 (Andreae 1610,21)
241 Així  ho  esmenta  a  casa  nostra  Esteve  de  Corbera  (Corbera
1678,243)  seguint  a  Wolfgang Lazius (Lazius  1600,301 l.7  De Boiis).
Tots tres personatges probablement de la mateixa nissaga d'Otgers de
Mainz que es descriuen tot seguit (Dopchs 1980,82).
242 Veure  per  exemple:  (Westfall  1918,95-100)  (Westfall  1918b,199-
216)
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També cal considerar el context en el que es situen els fets i
els records. L'enfrontament de Grimoald amb sant Corbí i Car-
les Martell dels 720, cal entendre'l dins el procés de cristianit-
zació definitiva de Baviera i d'alineació amb la monarquia fran-
ca, en el convuls període de l'establiment de la dinastia caro-
língia. La fundació de l'abadia de Tegernsee, ja fos en el con-
text dels 740, com vol el document d'Otó II, o en els 760 més
modernament considerat per el que fa a l'aportació de les res-
tes de sant Quirí, te la seva lectura simbòlica. Serà amb l'arri-
bada al poder de Pipí el Breu quan en el monestir de Niederal-
taich, filial de Reichenau, fundat per el visigot sant Pirmí, s'es-
criurà  la  Lex  Baiuvariorum (741/743)243,  amb el  pròleg  que
Bonson incorporarà al Liber Iudicum el 1010. I si per segellar
l'entesa franco-catòlica,  la capital  simbòlica del  regne franc,
Reims, lloc de coronació preferencial, havia estat secularment
assimilada míticament amb Roma244, Tegernsee, a prop de la
naixent Munic, utilitzarà al segle VIII, les restes de sant Cyri de
Roma245 per fer quelcom similar amb Baviera, cor del regne
germànic; tota vegada que sant Cyr, al segle III fou la figura
que vingué a cristianitzar el déu pagà Quirinus, en el turó del
Quirinal, un dels set de la ciutat eterna, que al seu torn pren-
gué el nom de la propera ciutat sabina de Cures, territori dels
Eques246 i  que  esdevindrà  nom genèric  dels  romans  (quiri-
tes)247.

Tenim doncs que els testimonis escrits parlen d'uns bessons
gegantins - caracterització molt pròpia de les figures divinitza-
des248 -, però d'ascendència desconeguda, mancada d'evidèn-

243 (Valls 1929,32-34)
244 Tant per el mite d'una fundació per Remo, com per la figura de sant
Remí, canviant el nom de l'antiga Durocortorum, capital dels remi.
245 (MGH SS rer. merov. 3,8) Passio Quirini Tegernseensis.
246 Així consta en els clàssics: Varro, Ovidi i Tito Livi (Violet 1872,477)
(Casquillo 2008,141)
247 (Casquillo 2008,138)
248 Ja la iconografia babilònica dibuixa sistemàticament les figures di-
vines amb una mida clarament superior a les humanes.
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cia documental. Tradicionalment s'han pensat, lògicament, in-
serits dins la noblesa germànica (agilolfins), i en la historiogra-
fia antiga, els tres germans eren considerat fills de Grimoald i
Willetrude, la vídua del seu germà Theodo amb qui es casà249,
fet que marcà l'enfrontament amb sant Corbí250. Per el que fa
a Otger, la historiografia moderna n'ha proposat no menys de
tres possibles identificacions: l'homònim franc dels episodis de
la dècada dels 760 entre el papat i Desideri - que tot i que s'ha
identificat  majoritàriament  amb l'Otger  'belga',  que examina-
rem tot seguit, tampoc és lliure de problemes251 -; també hi ha
constància d'un Otger contemporani e incompatible amb l'an-
terior, relacionat amb els monestirs de Fulda i Lorsch252 possi-
blement d'una nissaga centrada en l'àrea de Mainz, que en-
troncarà amb la de Unroch marquès de Friul253 i que presenta-
rà formes Otger, Albgar entre els seus noms dinàstics; però
també es cert que on el binomi onomàstic Otger-Adalbert es
farà més evident, és en la branca dinàstica dels futurs Otakare
d'Estíria que tenen antecedents en la zona de Salzburg i la de
Sant Pölten i que presenten forts paral·lelismes toponímics i
testimonis que els relacionen amb la fundació de Tegernsee254.

Fins aquí, la descripció mítica i l'esbós de la problemàtica
de la seva identificació; el que fa especial el cas de l'Otger de
Tegernsee, és que en disposar-ne de les restes, s'ha pogut,
modernament, procedir a la seva anàlisi, i aquesta nova infor-
mació també ens serà de gran servei.

L'any 2001 les despulles dels fundadors de l'abadia foren
analitzades  forènsica  i  genèticament255.  Les  restes,  d'una

249 Mandat de la llei mosaica (Dt 25:5-10).
250 (MGH SRG 215) Vita Corbiniani Episcopi, (Lazius 1600,299-300)
251 (Dopchs 1980,78-79)
252 (Voretzsch 1891,15)
253 Pare de Berenguer I comte de Tolosa i Barcelona (816-835). Raban
Maur també formaria part de la nissaga (Dopchs 1980,80).
254 (Dopchs 1980,79-83)
255 (Cemper-Zink 2009)
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grandària certament notable per l'època,  revelen en l'anàlisi
genètica que efectivament es tracten de dos parents, sent la
germanor el lligam més probable, amb diferència, i amb un ori-
gen agnatici escandinau; la radiologia, a partir de l'anàlisi de
les línies de Harris, proposa una separació entre els subjectes
d'uns 10 anys i la datació per C14 situa als germans en la pri -
mera mitat del segle VII. 

És a dir: sí tenim uns germans 'gegants', però no del segle
VIII com vol la documentació, sinó del segle VII; és per això,
que s'ha proposat que tal vegada es tracti d'avantpassats dels
fundadors de l'abadia. El cas és doncs molt interessant per-
què a diferència del procés de mitificació habitual (pensem per
exemple en Carlemany), on el mite és posterior al personatge
conegut, aquí tenim un bonic cas en el què els personatges
'reals',  les personalitats  dels  germans nòrdics gegantins del
segle VII, que hem de pensar com notables en el seu temps,
com el fet que els seus cossos fossin conservats indica, i per
context, probablement pagans, van ser oblidades, però el seu
record mític,  re-corporificat  en els germans Adalbert  i  Otger
fundadors del monestir del segle VIII, en el moment política-
ment convenient de l'ajustament de la noblesa bavaresa a la
naixent monarquia carolíngia i l'adopció del cristianisme catò-
lic. De manera que és debilita la historicitat del germans fun-
dadors del segle VIII, que ja vèiem que no un tenien reflex do-
cumental simètric; no que no existís un germà Otger256, sols
que potser no fou el monjo que es volgué. En qualsevol cas, el
que sí és segur és que les restes de Tegernsee no són seves.

256 Un duc i monjo Otger, i un abat Adalbert consten en els necrologis:
(MGH Necrol.  4,332)  Necrologium Garstense :  IV  kal.  Feb.  :  Ob.  D.
Ockarius fundator et m. mon Tegernseensis. (MGH Necrol 4,205) Necro-
logia  Cremifanensia:  IV  kal.  Feb.  :Otkerus  dux  fundator  in  Tegrense.
(MGH Necrol 4,231) Necrologia Cremifanensia : kal. Nov. : Albertus abb.
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Bèlgica

L'Otger que estava enterrat a Saint-Faron, Meaux, corporifi-
cava la figura d'Otger el Danès de les cançons de gesta; i és,
dels tres, el més ben estudiat. Ens serà interessant per treus
motius:  els  contexts  geogràfics  amb els  que  se'l  relaciona,
l'evolució del seu record i l'onomàstica de la seva ascendèn-
cia.

Però primer cal fer un esbós del personatge històric que el
fonamenta. La identificació no és en cap cas clara i fins i tot
s'ha pensat ser la suma de més d'un personatge257, especial-
ment atenent a la seva ambivalent caracterització literària258;
en conjunt, com dèiem, hi han més conjectures que certeses.
Els documents259 parlen d'un duc enviat per Pipí a Roma en la
dècada dels 750, esmentat també en una missiva papal del
760, fugit amb la vídua i els fills de Carlomà a la cort del rei
longobard Desideri en els 770 i reconciliat posteriorment amb
Carlemany a qui hauria acompanyat el 778 en l'expedició al
sud del Pirineus segons el relat on s'esmenta Roncesvalles,
per finalment, en algun moment posterior260, deixar la vida se-
cular  per  fer-se  monjo  a  Saint-Faron  on acabaria  els  seus
dies261.

Per el que fa a la geografia associada, tant la del personat-
ge històric, però especialment, per la del seu record mitificat,
hi ha una sèrie de sinonímies a considerar. La denominació

257 Per exemple (Voretzsch 1891,7,18)
258 (Beckmann 2004) per exemple defensa la ambivalència de les lle-
gendes en base al joc de fidelitats vers els fills de Pipí entre els què el
duc hagué de maniobrar.
259 (Voretzsch 1891,12-16) dóna el resum de les evidencies documen-
tals.
260 L'any 788 es registra un Otger victoriós contra els àvars que podria
tractar-se del mateix, encara que la data ja és molt avançada (Dopchs
1980,78)
261 (Carnandet 1836,Oct.ober620) Conversio Ogerii Militis
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danès, o cap de la dane-marche, indica un rol de control de la
frontera franca amb el lloc de procedència dels víkings o nor-
mands. No serà fins el segle X, quan es pactarà un enllaç di-
nàstic entre els normands i els carolingis que es podrà comen-
çar  a  estabilitzar  una  naixent  Normandia.  Les  narracions
posteriors  aplicaran  anacrònicament  aquests  termes;  per
exemple,  diferenciant entre un Otger de Normandia i  un de
Danès, que en el seu context original serien termes equiva-
lents. El que sí ens indiquen aquestes duplicitats, és que els
autors corresponents eren conscients de l'existència de més
d'un Otger famós. 

Otger el Danés, apareix, a més, estretament relacionat amb
la Dàcia, - fins i tot és qualificat de rex Daciae262 – terme que
ens resultarà especialment rellevant. Dàcia en l'imaginari franc
altmedieval heretarà dels romans l'equivalència, creada a ini-
cis del segle V263, amb la Gothia de l'est. Mig mil·leni més tard,
Dudo de Sant Quentin explicitarà el lligam entre Dacia i Dina-
marca en el seu  De moribus et actis primorum Normanniae
ducum264 de finals del segle X - inicis del XI, quant imaginant
un conversa entre el normand Hasting (Alstignus) i els enviats
del rei franc, li farà dir265:

Dani sumus, Dacia advecti huc. Franciam expugnare veni
mus.

És a dir, una de les lectures possibles és que els víkings
fossin considerats o es consideressin a sí mateixos com una
varietat de gots (de fet, no és estrany que els termes  dani i
daci siguin emprats indistintament)266. L'origen dacià (dels Car-

262 (Bedier 1926,298) (Riquer 1954,280)
263 (Wolfram 1990,22)
264 Obra encarregada per el Ricard I de Normandia, net del Rol·ló que
pactà l'enllaç dinàstic amb Carles el Simple l'any 911.
265 (Lair 1865,154)
266  Ja abans de la fi del primer mil·lenni la tradició anglosaxona recolli-
rà en el seu Beowulf com les danesos, d'antic, eren identificats com ge-
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pats),  probablement indiqui  que eren diferenciats del  també
llavors existent record del mitificat regne de Tolosa, que es pot
llegir  en el  Waltharius (obra  d'Ekkehard,  monjo de Sant-Gal
d'inicis del segle X267) on l'heroi protagonista és fill del rei de
Tolosa,  ergo, un visigot (figura amb la que hi trobarem altres
contactes més endavant). Es dubtós en quins cercles podien
moure's aquestes idees; la component popular hi és manifesta
en les pervivències d'elements seculars268, i per altra banda,
també sembla ferm que existí un interès actiu de la noblesa
per els relats antics269. Recordem en aquest sentit, com segles
més tard, la goticitat encara esdevindrà un element identitari
per a les monarquies europees (especialment, les escandina-
ves) a finals de l'edat mitjana270. I és que sembla ben cert que
de 'gots', en sentit ampli, se'n coneixen en la costa bàltica des
d'inicis de l'era cristiana271; així com, que fou dels països es-
candinaus272 i la illa de Gotland d'on s'originaren les migraci-

ats (Ghosh 2009,169-206)
267 (Leyser 1968,30) (Ghosh 2009,137-168)
268 (Nickel 1973)
269 (Leyser 1968,30-31) Ja des de Carlemagne, es detecta interès per
les tradicions orals antigues.
270 (Wolfram 1988,44) Menciona les disputes entre les monarquies sue-
ca i austríaca al segle XV. Un cas fins i tot més extrem pot ser el de Gus-
tau Adolf II que en el segle XVII utilitzà encara el títol de Rex Gotorum.
271 (Wolfram 1990,20) Els Gutones.
272 La  própia  Scandia serà  recordada  com a  illa  d'origen  dels  gots
(Petreio  1695,39)  citant  al  monjo  de  Corvey  Widukindus  Saxo (s.X):
Gothi  de  insula  nomine  Scandia  egressi  sunt;  a  proprio  autem duce
Gotho, Gothi appellati sunt. Evolució probablemnent del propi  Jordanes
(Getica I.9): Habet et in ultimo plagae occidentalis aliam insulam nomine
Thyle,  de  qua  Mantuanus  inter  alia:  'tibi  serviat  ultima  Thyle'.  Habet
quoque is ipse inmensus pelagus in parte artoa,  id est  septentrionali,
amplam  insulam  nomine  Scandzam,  unde  nobis  sermo,  si  dominus
iubaverit, est adsumpturus, quia gens, cuius originem flagitas, ab huius
insulae gremio velut examen apium erumpens in terram Europae advinit:
quomodo  vero  aut  qualiter,  in  subsequentibus,  si  dominus  donaverit,
explanavimus.

136



El nom de Catalunya

ons que fonamentaran el relat de la  Getica d'en  Jordanes273.
Tenim doncs,  que l'Otger  franc,  tindrà una lectura  goda,  en
tant que recordat com danès/daci/víking/normand.

I el darrer element geogràfic a considerar, és el del context
territorial on s'inserí el duc de Pipí del segle VIII que donà lloc
a la història, que no és altre que el que aniria a grosso modo
de Flandes a Xampanya274, la  Bèlgica Secunda dels romans,
territori que inclou el dels cathalaunis275. El rol de la ciutat de
Cathalaunum disminuí amb l'arribada dels francs i el cristianis-
me, amb la conseqüent promoció de la propera Reims-Roma
(Durocortorum)  -  procés iniciat  durant  la  dominació  romana
-276, però encara en temps de l'emperador Julià es esmentada
per  Ammià Marcel·lí com la segona ciutat de la  Bèlgica Se-
cunda277, i mantindrà un perfil  peculiar i diferenciat entre les
ciutats de la zona278. De fet, el concepte de ser els cathalauni,
el poble de referència de la Xampanya, el trobarem encara ex-
plicitat en historiadors tant llunyans com el bavarès del segle
XVI Johannes Aventinus279. És a dir, que el ben real duc Otger
que donà lloc al mític Otger el Danès, era senyor en la terra
dels cathalauni. Però és que també la seva mitificació en cap

273 (Wolfram 1990,23) Illa dels  Gutasaga. (Wolfram 1990,34) Per ele-
ments d'origen escandinau passats a Cassiodor i Jordanes.
274 (Voretzsch 1891,24) Incloent la Picardia el territori fins el mar, i la Ille
de France a l'est.
275 (Valois 1675,136-137) ent. CATALAVNI SEU NOVIOMAGUS, VADI-
CASSIVM.
276 (Butler 1821,79) fet que probablement també ajudà en la superioritat
dels remi sobre els cathalauni.
277 (Barthélemy 1854,129) :  Belgica prima Mediomatricos pretendit et
Treviros; secunda Belgica qua Ambiani sunt, urbs inter alias eminens et
Catalauni et Rhemi.
278 Serà Par de França (ergo el comte-bisbe durà l'anell reial), i el bisbe
gaudirà d'un estatus d'independència feudal  entre els segles X i  XIII.
(Barthélemy 1854,151-162)
279 (Aventinus 1710,164) Drogus eam partem primae Galliae Belgicae,
quae  Matrona  flumine  (sicut  Caesar  scribit)  a  Celtis  diuiditur  :  vbi
Catalauni sunt, & vulgo Campania dicitur, possedit.
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dels normands280 ressonarà especialment en aquesta àrea -
fet lògic, ja que fou l'escenari de la majoria d'incursions nor-
mandes - per exemple: en la Chevalerie Ogier i l'episodi de la
destrucció de Beauvais281.

Tenim doncs que la literatura de la  geografia relacionada
amb l'Otger  de Saint-Faron,  permet múltiples equivalències:
danès - daci - got - normand - víking i franc - belga - i per in-
clusió - cathalaun.

Tot i que la identificació del personatge històric sobre el que
es bastí la llegenda es diferencia de l'Otger bavarès – si bé
amb punts de contacte; el més clar: la dècada dels 760 i la re-
lació amb Roma -, el fet, és que ja des de les primeres elabo-
racions de la llegenda, en la Chanson de Roland, el personat-
ge es veié directament relacionat amb Baviera, tota vegada
que és precisament ell, qui segons el pseudo-Turpí capitaneja-
va les tropes bàvares282 el 778.

De Franceis sunt les premeres escheles.
Telles sont les premières colonnes de l’armée française.
Après les dous establisent la terce :
Après ces deuxlà, on forme la troisième.
En cele sunt li vassal de Baivere,
Les barons de Bavière la composent,
A .xx. milie chevalers la preiserent ;
Qui sont environ vingt mille chevaliers.
Ja devers els bataille n’ert laissée ;
Certes, ce ne seront point ceuxlà qui laisseront la bataille ;
Suz cel n’ad gent que Carles ait plus chere,
Car sous le ciel il n’est point de peuple que Charles aime

280 D'Otgers històrics relacionats amb normands en les fonts, n'hi han
uns quants: per exemple, l'Oscheri dux a Rouen fent front als normands
l'any 841 (Beckmann 2004,436)
281 (Beckmann 2004,437-438) Els fets del segle IX es barrejaran amb
els personatges del segle VIII.
282 (Gautier 1872,1 l.221)
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tant,
Fors cels de France ki les regnes cunquerent.
Sauf   ceux   de   France,   qui   sont   les   conquérants   des
royaumes.
Li quens Ogers li Daneis, li puinnere,
Ce sera le comte Ogier le Danois, le brave combattant,
Les guierat, kar la cumpaigne est fière.
Qui commandera les gens de Bavière. 
Belle compagnie, en vérité !

També hem citat abans com l'episodi, elaborat al segle XII,
sobre la mort del fill de l'Otger de Tegernsee a rel d'una parti-
da d'escacs en la cort de Pipí, es readaptarà al segle següent
en la La Chevalerie Ogier de Danemarche, en la de Carleman-
ge283 i en l'Otger 'belga'. 

I és aquí, que la lliçó dels germans 'gegants' de Tegernsee
del segle VII, esdevé rellevant, en aportar evidència que la tra-
dició d'Otgers nòrdics, pot ser anterior al segle VIII, i que per
tant, cal entendre els Otgers dels segle VIII no com iniciadors,
sinó continuadors, de tradicions, records i relats previs. L'Ot-
ger 'català' també caldrà entendre'l en aquest continuu narra-
tiu.

Per el que fa a la seva ascendència, tot i les incerteses que
rodegen el personatge284, sí hi ha acord en fer-el fill d'un Geof-
frei285, nom tradicional entre els reis de Dinamarca286. Conside-

283 (Bédier 1926,297.298)
284 Una de les possibilitats que s'han plantejat vol que el personatge re-
sultés de la fusió del rei de Dinamarca, Godfrey, i l'arquebisbe Othgari
(Voretzsch 1891,7), el de Mainz, que batejà al primer cabdill normand
Harald, rei dels danesos (Beckmann 2004,433)
285 Una de les possibles afiliacions seria fer-el fill del duc alemany Gott-
fried,  que  hagués  estat  posteriorment  mutat  a  danès.  (Beckmann
2004,432)
286 Per exemple, el que a inicis del segle IX s'enfrontà amb Carlemany
(Sueyro 1624,22).
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rat  etimològicament  com un  compost  teutònic  Gott  –  Fred
(déu - pau), en la regió de la Bèlgica Secunda, la primera for-
mant debilitarà o fins i tot perdrà la dental final, un cas sem-
blant al de l'Ot d'Otger que hem comentat abans, donant for-
mes com:  Gauzfridus,  Jofroi,  Gefrei,  Jofrei,  Gaufrei,  Gaufroi,
Gofrei, Gofroi287. Formes que també passaran a la chanson de
Roland, on Gotefrit d'Anjou apareix com Gefrei288; i és que se-
rà en aquesta zona i en aquesta font, en les que Otger rebrà
l'apel·latiu de Danès289, mentre que els altres sobrenoms com:
spatacurta,  pugnator,  o  palatinus,  es trobaran sols en relats
posteriors i contexts diversos290.

Tenim doncs un duc franc centrat en la  Bèlgica Secunda,
assimilat als víkings i que en el seu territori natural el deien fill
d'un Jofrei.

Catalunya

L'Otger de Cuixà, en ser considerat inventat, ha estat orfe
de cap estudi històric modern. Si l'Otger el Danès, el 'belga',
s'associava en el mite al temps de Carlemany i en disposem
d'una raonable traça documental, l'Otger de Tegernsee, el 'bà-
var', es limitarà en el record local als temps de Pipí i el seu re-
gistre serà menor. L'Otger 'català' es diferencia d'ambdós en
presentar un personatge encara més reculat, centrat en la dè-
cada dels 730, i per tant, en temps de Carles Martell i orfe de
tota evidència directa contemporània. Tenim doncs tres Otgers
en tres contexts cronogràfics consecutius, diferents i amb una
clara gradació en la seva historicitat evidenciable.

287 (Beckmann 2004,439)
288 (Beckmann 2004,440)
289 (Beckmann 2004,440)
290 (Beckmann 2004,434)
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Si l'Otger belga i  el  bàvar, compartien relat i el  belga era
cabdill de les tropes bàvares, l'Otger català farà quelcom simi-
lar però invers: ja que es descriu com un descendent de bà-
vars que duia tropes 'belgues' (cathalaunes). Que el seu re-
cord begué de les fonts dels altres Otgers al llarg dels segles,
és més que probable, encara que l'anàlisi de les seves interre-
lacions té més de literatura que no pas d'història. 

Abans parlàvem d'un Otger de Cures d'una mà anònima del
segle XVII: es diria talment un cultisme, un Otger de 'Quirí',
ergo un Otger de Tegernsee; identificació ja feta a finals del
segle XVI per Pujades, que obertament l'igualava al germà de
l'abat Adalbert de Tegernsee, tot seguint, segons ell, en Wolf-
gang Lazius,291. Ara bé, en Lazius no feia aquesta identificació
ans bé separava els germans fundadors del segle VIII292 d'un
Otger  Gallantes divers, que situava a finals del segle VII als
Pirineus com originador de la nissaga dels reis d'Aragó293 - se-
guint el relat de Tomic, per el que sembla -. Un cop identificat
el de Cuixà com el que fundà Tegernsee amb les restes de
sant Cyr de Roma, per exemple, a partir de Pujades, sols fal-
tava transposar el nom del sant del turó romà a la seva forma
original, Cures294, noció que es pot trobar en els clàssics lla-
tins295.

Més reculada i interessant és potser la denominació que li
donarà Tomic:  Gollant296, terme que en Francesc Comte pas-
sarà a Gotlant297 - i a partir d'ell Pujades i fins Cingolani en els
nostres dies298 - probablement originat pensant en etimologies

291 (Puyades 1609,l.7.c.9.p.34-37) (Puyades 1609,l.7.c.14-16.p.34-48)
292 (Lazius 1660,300-301)
293 (Lazius 1600,l.10.p.587)
294 (Violet 1872,477)
295 Ovidi  i  Tito  Livi  (Casquillo  2008,141)  o  Varro  De  Lingua  Latina
5.51,6.68
296 (Tomic 1519,c,15.f.20)
297 (Baró  2005,403)  Francesc  Comte;  Il·lustracions  dels  comtats  de
Rosselló, Cerdanya y Conflent (1586)
298 (Cingolani 2008,23)
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semblants a  got-land,  terra de gots299 o variants300.  Però en
l'edició de 1519 de la obra d'en Tomic hi figura la lliçó Gollant,
forma que és represa, com déiem, per en  Lazius en un  Ga-
llantes301 que ens pot remetre a significats més propers al con-
text que estem comentant. Ja hem vist com els fundadors de
Tegernsee eren 'gegants' per el seu temps i com a tals passa-
ren al mite. Que el gegantisme és un dels senyals dels perso-
natges mitificats no és cap novetat302, ni ho és que el folklore
europeu i  escandinau és ric en figures precristianes de ge-
gants303, reals o imaginaris; de fet, Bèlgica, Baviera i Catalu-
nya tenen en comú tradicions de gegants, capgrossos i dia-
bles; les semblances entre Bèlgica i Catalunya són més que
notables304. Doncs bé, la paraula 'gegant', en picard no és al-
tra que gayant305, i que té una rica tradició306, es pot comprovar
per ser aquest el nom del gegant tradicional de la ciutat de
Douai307 (en el Flandes medieval); i si recordem la proximitat

299 (Romey 1839,30)
300 Pujades per exemple es fa ressó, entre altres, de: got-land = bona-
terra (Puyades 1600,l.7.c.14.p.49)
301 (Lazius 1660,l.10.p.737)
302 Des de Sumer fins a la Bíblia passant per Homer, semidéus i herois
han estat representats en figures humanes de grans dimensions . En el
cas europeu, el gegantisme acostuma a anar associat amb orígens nòr-
dics, reals o imaginats: des de l'ascendència genètica escandinava del
cas dels germans de Tegernsee, fins als propis visigots a ulls dels his-
pans del segle VII segons Isidor (Dietrich 1998,119).
303 (Motz 1984,162)
304 La majoria de la documentació és posterior al segle XIII, quan s'in-
corporaren en les tradicions cristianes, especialment en la festivitat del
Corpus, però l'objecte i el símbol és clarament precristià i alié a les altres
formes d'adaptació cristiana del gegantisme com podria ser sant Cristò-
fol.
305 (Withington 1921,7) Segons l'autor, el gegant de Douai es feu en ho-
nor del cap de la vila que perdé la vida un assalt normand l'any 881.
306 De fet, na Paulette Duval indica la propera forma gaand en francés
antic per a gegant i el relaciona amb les terminacions -gand dels noms
normands. (Duval 1978,38)
307 (Quenson 1839)
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entre el só ll i i tan propi de la nostra llengua308, tindrem que el
sobrenom de Tomic, vol dir: Otger el Gegant en la parla de la
Bèlgica Secunda.

Ara,  si  retornem al  camp més pròpiament històric,  tenim,
com dèiem, que les datacions en la dècada dels 730 són un
dels trets més idiosincràtics de l'Otger 'català'.  Cal  analitzar
doncs la seva versemblança, i sols això, ja que certament s'ha
de començar  per  constatar  la  manca total  d'evidència local
contemporània  de  cap Otger.  Amb tot,  aquestes  datacions,
sempre en el benentès de la poca fiabilitat de tals testimonis
tardaners,  sí  que resulten curiosament  sincròniques amb la
única menció d'un cabdill visigot d'aquella mateixa dècada309.
La dada, prové d'una única font, un còdex del segle VIII vist
per en  Villanueva a Ripoll que en l'any 736310 presentava un
Quintiliani principis311 i  que en la seva opinió, era estilística-
ment força semblant a altres manuscrits que havia vist en la
Seu d'Urgell. Dada, cinquanta anys més tard (1874) confirma-
da per el testimoni d'en  Pau Parassols i Pi, arxiver de Sant
Joan de les Abadesses que n'havia vist una còpia del segle XI

308 Iodització i ieisme si es va de ll a i. No sols en el català, també en
l'occità, provençal i en el nord d'Itàlia. De fet, ja el trobem en sentit invers

entre el bíblic ייא ,  iyya (Gn 10:5) i el català illes així com entre altres
mots (Grandia 1908,52).
309 He d'agrair al doctor  Jonathan Jarrett per un apunt en el seu bloc
(http://tenthmedieval.wordpress.com/2014/04/01/prince-quintilian-of-
montgrony-a-correction/), en el que comentava aquest mateix personat-
ge i els comentaris mantinguts en línia amb ell en aquesta mateixa adre-
ça web que facilitaren l'aproximació inicial d'aquest personatge.
310 (Beer 1909,155-158) S'oposa a la lectura planera d'en Villanueva, i
creu que s'ha de tractar del rei visigot Chintila que començà el seu reg-
nat un segle abans, i dut d'aquesta idea pressuposa un error en la data
per una C d'escreix. Desestima tots els comentaris del valencià sobre la
datació del còdex i qualifica d'hipòtesi, sense més raons, la seva lectura
directa.
311 (Villanueva 1803,8,47-48)  Ab incarnatione autem Dni Jhu. Xpi. us-
que in presentem primum Quintiliani principis annum , qui est Era LXX.
quarta , sunt anni DCC.XXX.VI.
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al monestir  i  que aportà encara altres apreciacions sobre el
personatge com la probable data de la seva mort, l'any 778312.
En  Parassols encara afegí la descripció de dos altres docu-
ments, també del  segle XI,  que indirectament permetien fer
bona la versió dels relats d'Otger del segle XV d'una trobada
entre els descendents dels seus companys assentats als Pi-
rineus i les tropes de Carlemany, en identificar en un context
pirinenc (Montgrony) d'inicis del  segle IX tres dels quaranta
dos hispani que l'any 812 anaren a Aquisgrà a rebre un diplo-
ma de l'emperador313. Els documents però que  Parassols va
comentar, no han estat posteriorment localitzats, fet que debili-
ta la fiabilitat del seu testimoni per el que fa als Quintilià de fi-
nals del VIII inicis del IX, no així però per el del 736, que és
l'element documental que sí cal posar en relació amb el que
els relats d'Otger presentaran segles més tard.

També l'esquematització global d'una intervenció de forces
franques en la dècada dels 730 en un context tolosà es històri-
cament correcta. Les relacions entre Carles Martell i el duc de
Tolosa, Odó, foren complicades i exèrcits francs entraren en
dues ocasions en les terres a l'est del Roina314. Fins on sa-
bem, no hi ha constància contemporània que expliciti que en
aquestes expedicions hi participessin tropes bàvares com vol
el relat otgerià, però historiadors posteriors, aliens a la figura
d'Otger Cataló, sí seran d'aquesta opinió315.

312 (Parassols 1874)
313 Aquests documents i la seva recepció han estat analitzats a: (Vilase-
ca 2014)
314 Els  annals  franco-germànics  les  recullen  en  les  seves  entrades:
(MGH  SS  rer.  germ  28.29,32,35)  Gesta  Abbatum  Fontanellensium,
(MGH SS rer. germ. 10,28,29) Annales Mettenses Priores, (MGH SS rer.
germ 7,2-4)  Ann. Fuld. Pars I. (MGH SS rer. germ 8,9-10)  Annales Hil-
desheimenses.
315 (Aventinus 1710 166) At Vdo Aquitanae fidem frangit, nova molitur,
Carolo  rebellat,  Carolus  collecto  ingenti  Austriacorum  exercitu,
Aquitaniam  hostili  animo  petit,  superaro  Ligeri  amne,  Vdonem  terga
vertere cogit. Abdiramus Rex Scenitarum (Saracenos nos dicimus, qui
paulo ante ex Africa transeuntes Hispanias invaserant, Vessogetarum, &
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Tenim doncs, que esquemàticament, els fets i la cronologia
que els relats d'Otger Cataló presenten, tot i ser molt tarda-
ners,  sí  tenen paral·lels  verificables per  altres fonts.  Carles
Martell lluità a Tolosa i Septimània aquells anys i fins i tot te-
nim traces de resistència cristiana en la vessant sud dels Pi-
rineus. Semblances molt improbables si realment aquests re-
lats fossin invencions molt posteriors a l'any mil, com s'acostu-
ma  a  explicar;  especialment,  si  considerem  que  en  això
s'aparten radicalment de la resta de tradicions otgerianes de
les que es suposa derivaven.

L'altre element a analitzar és la làpida de Cuixà, que recor-
dem que tot i ser a priori el testimoni més primerenc, és però,
el més detallat. La tradició vol que la tomba estava a Eixalada
i que va ser escombrada per la riuada que destruí el mones-
tir316;  sols la làpida es salvà. Més enllà de la veracitat o no
d'aquesta tradició, la datació de la riuada, atenent a la docu-
mentació local, cal situar-la l'any 878, i la fundació de Cuixà
l'any següent, però el monestir, en un moment posterior, ela-
borà un parell de documents falsificats per remuntar als temps
de Pipí el primer precepte rebut per Eixalada317. Tenim doncs
que la memòria local del monestir de Cuixà s'adequa a la cro-
nologia de l'Otger - la menció de Pipí no és incompatible amb
la dècada dels 730, ja hem vist abans com Tomic, un autor en-
cara més tardà, hi situarà Otger i Pipí -. Encara que la narració
sigui falsificada, això no vol dir que les datacions que presenta
siguin totalment alienes a la veritat, ja que en la dotació funda-
cional a Eixalada dels anys (840-841) sí trobem que els propi-
etaris declaren tenir les terres de quan Aumar ibn Aumar regia
Narbona (~747)318. 

Suenorum regnum attriverant) in auxilium ab Vdone accitus cum liberis &
coniugibus, quasi  perpetuo in Aquitania habitaturus,  cum valida manu
advenit. Fit fuga Garumnam usque flumen, templa direpta incendutur.
316 (Ponsich 1980,25-27)
317 (Abadal 1954,414-420) Un precepte de Carlemany i una narració de
l'abat Protasi.
318 (Abadal 1954,383) (Ponsich 1980,13)
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I això ens porta al problema de quan es canvià la memòria
del monestir. Abadal, aliè a la problemàtica de l'epitafi d'Otger,
datava els falsos a mitjans del segle XII perquè hi hagué una
reestructuració  de  l'arxiu319 (mateix  segle  en  el  que segons
Marca hi havia el testimoni de la tomba del de Rià). Cingolani
situa la confecció de l'epitafi - i la invenció del personatge – a
inicis del segle XIII, per raons estilístiques i per estar llavors el
monestir  en hores baixes320.  Però sense haver de modificar
aquestes datacions, tota vegada que la confecció d'un text no
s'ha de correspondre forçosament amb la invenció de la idea,
ambdues explicacions tenen el problema de pressuposar que
uns tals canvis en els orígens del monestir, ja sigui per recu-
lar-se fins a Pipí, ja sia per erigir-se en lloc de repòs dels pa-
res de la pàtria, poden fer-se sense la complicitat dels poders
del moment, ja que més enllà de generalitats, no es dóna cap
mena  d'explicació  contextualitzada.  No  sembla  creïble  que
una tal decisió pogués ser pressa sense la complicitat activa
dels poders del moment, i per tant, tenint en compte que es
tracta d'una magnificatio de la pròpia memòria, també es pot
llegir en clau inversa, i pensar que una tal revisió fou fruit d'un
moment d'especial potència de la institució o dels seus pa-
trons. 

L'exemple de Tegernsee pot tornar a ser rellevant aquí; allà
vèiem com un monestir fundat sobre les tombes d'uns avant-
passats era però explicat en clau estrictament cristiana, obvi-
ant la tradició local prèvia que sols s'utilitzà documentalment
per presentar un germans fundadors. A Eixalada podria haver
passat quelcom similar. Un Otger hi podia haver estat enterrat
al segle VIII, els descendents del qual, cent anys mes tard, en
la dècada dels 840, en el context d'un increment de poder de
la família de Guifré de Girona/Arrià, en motiu de amb l'arriba-
da al poder d'un monarca afí, Carles el Calb, hi fundaren un
monestir - en honor del seu ancestre - dedicat a sant Andreu,

319 (Abadal 1954,414)
320 (Cingolani 2008,32)
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que amb aportacions urgellenques321 donarà pas al  de Cui-
xà322. El context geogràfic és coherent, tot passa en la vall del
Tet, entre Conflent i Cerdanya, provinença local de la família
del Pilós, on tindrem Eixalada, Cuixà i Rià. La generació ante-
rior al Pilós tenia allí el seu monestir dinàstic, la següent, amb
l'avançament  al  sud  dels  Pirineus,  hi  fundarà  Ripoll  i  Sant
Joan de les Abadesses, cosa que en cap cas vol dir que ha-
guessin oblidat els seus orígens cerdans; de fet, fins i tot s'ha
postulat que tal origen deixaria petja toponímica al sud del Pi-
rineus a rel d'aquest avançament323. Dintre d'aquesta visió de
conjunt, que Cuixà decidís magnificar els seus orígens no pot
ser entés com un acte deslligat del seu context, ja que afecta
a la memòria de tota la nissaga. Moments en què el monestir
tingué un rol destacat no en falten, per exemple, durant l'aba-
diat d'Oliba, però fins i tot la generació anterior, a finals del se-
gle X, amb les figures de Garí i Pere Ursèol324, sembla un con-
text apropiat: per el seu àmbit forà325, però especialment, per
situar-se en el temps del comte Borrell que sí hem constatat
abans que apareixia en els relats otgerians, però de forma es-
púria, sense context relacional. 

321 (Abadal 1954,382) el  convers Protasi, la figura que fundarà Cuixà,
n'era originari.
322 (Ponsich 1980,14) L'annexió inicial dels monjos de Cuixà serà l'any
864.
323 (Martí 2006)
324 (Abadal 1954 449-484) No en el sentit de la lectura d'Abadal d'una
'obertura' de Catalunya al món ('obertura' només existent per un tanca-
ment fruit de la mirada localista de la tradició historiogràfica imperant en
el seu temps)
325 (Poisson 2000,232-233)
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De català a Catalunya

Presentades les dades, l'estructura bàsica d'una hipòtesi et-
nogènica i els diversos Otgers existents, cal fer les darreres
aportacions i passar a plantejar com s'hagués pogut desenvo-
lupat diacrònicament el trasllat del gentilici  català de la Xam-
panya a les terres de l'actual Catalunya. Si partim de la base
de donar credibilitat al que la llegenda explicarà i acceptem la
possibilitat d'un Otger noble en la cort de Carles Martell que al
cap d'un contingent de forces de la Xampanya, és a dir, catha-
launiques, hagués participat en els enfrontaments amb el duc
de Tolosa, Odó, el marc temporal inicial és molt concret.

L'any 731, tenim el conflicte amb Munusa a Conflent i l'any
següent la victòria de Poitiers i la aparent reconciliació entre el
duc i la corona326; podria ser llavors que Otger es situà en un
context tolosà327. Paral·lelament les forces sarraïnes prendrien
Avinyó i en els propers anys (la datació concreta varia segons
la font) l'escenari bèl·lic de Carles es desplaçarà a la Gòtia i a
l'àmbit mediterrani. Els Annals de Fulda, registren una primera
victòria naval sarraïna el 734328; en aquest context, el despla-
çament d'Otger des del seu establiment tolosà entrant per Pa-
llars, Urgell per anar a Empúries, es pot entendre com una es-
tratègia de pinça contra el que era potser el port més impor-
tant al sud dels Pirineus. Seria allà que Otger hi trobà la mort,
aproximadament al mateix temps que el duc Odó (735). Les
seves forces s'haurien retirat posteriorment a Conflent/Cerda-
nya329, un cop vist que Carles, els propers anys, i abans de

326 Segons quins annals, Odó es recordat com aliat del sarraïns, per
exemple: (MGH SS rer. germ 8,9-10).
327 Sobre el rol de la influència musulmana en la Cerdanya del segle
VIII, (Cubo 2014,39-45)
328 (MGH SS rer. germ 7,2-4)
329 Cal recordar que en l'alta edat mitjana el terme  Cerdanya (S.r.ta-
niyah en les fonts  musulmanes)  indicava tota la  part  central  dels  Pi-
rineus, des de l'est de Pamplona fins l'actual Cerdanya (Bramon 2002).
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morir,  tampoc passarà de Narbona o Agde en la seva lluita
contra el sarraí i que l'escenari naval es traslladarà vers Mar-
sella330.

El cos d'Otger hauria estat enterrat en la vall del Tet, en ter-
res de propietaris cristians en l'emplaçament del futur monestir
d'Eixalada331. Seria doncs a Conflent i Cerdanya que les tro-
pes  cathalauniques s'haurien estacionat i és de suposar que
allà degueren romandre els descendents d'Otger, amb el front
sud cobert des del 736 per el príncep Quintilià, que segons
Parassols,  no morirà probablement fins l'any 778,  coincidint
amb l'arribada de Carlemany al sud dels Pirineus. Seria lla-
vors, en el darrer quart del segle, que la nissaga s'hauria reu-
nit amb les tropes franques. A finals del segle i de resultes de
l'avançada carolíngia, apareix en les fonts un dels primers an-
cestres coneguts del Pilós, el comte Borrell332. Però si la nissa-
ga d'Otger havia potser pactat amb Carles Martell, Teodoric, el
pare de sant Guillem, ho havia fet amb el seu fill i ara eren els
seus els encarregats del gruix de la conquesta de la vella Gò-
tia333, de forma que l'ajut pirinenc, tindrà un rol important però
de segon ordre en el conjunt dels fets.

És de notar que si l'Otger franc es suposa retirat al monestir
de Saint-Faron a finals del segle VIII, Guillem de Gellone anirà
encara més enllà i fundarà un monestir propi on retirar-se334 -
a semblança de Tegernsee -. Les seves memòries perduraran
en les cançons i cal pensar que en això, el factor religiós hi tin-
gué un pes decisiu – juntament amb una caracterització ambi-

330 (MGH SS rer. germ 28.29,32,35), (MGH SS rer. germ 8,9-10).
331 Lloc certament estratègic (Ponsich 1980,13)
332 (MGH SS rer. Germ. 64,308) Vita Hludowici Imp. C.8, a.797 : Ordi-
navit autem illo in tempore in finibus Aquitanorum circumquaque firmissi-
mam tutelam; nam civitatem Ausonam, castrum Cardonam, Castaserram
et reliqua oppida olim deserta munivit,  habitari  fecit  et  Burrello comiti
cum congruis auxiliis tuenda commisit.
333 (Salrach 2004)
334 (Chastang 2004,214)
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valent, que dóna més joc en l'ideari popular335 -. No així en el
cas de l'Otger 'català', que, presumptament, a semblança dels
germans enterrats a Tegernsee, precedí de molt al monestir
que acollí les seves restes.

Militarment, Carlemany intentarà avançar fins Tortosa però
els exèrcits francs s'hauran d'acontentar amb posar la frontera
a Barcelona a inicis del segle IX. Seran els fills de Guillem de
Gellone els que - simplificant - prendran el control del comtat
de  Barcelona i  la  Marca  hispana336 i  no  serà  fins  quaranta
anys  més tard,  amb l'adveniment  de Carles el  Calb que la
seva família caurà en desgràcia i el patriarca del moment, Ber-
nat  de Septimània,  morirà  executat  a  Tolosa337;  serà llavors
que veurem reaparèixer - en aquesta reconstrucció - a primera
fila la nissaga d'Otger, però aquest cop ho faran de mà del
nom de Guifré. 

Serà en la dècada dels 840 que apareix el marquès Suni-
fred i el comte de Girona, Guifré. Els autors dels relats otgeri-
ans, conscients dels més de cent anys que separen l'Otger
dels 730 i el Guifré dels 840, miraran de reconstruir-ho a base
d'intercalar unes poques generacions; així, prenen sentit el Si-
nofre Català i el Sinofre Jofre del  Flors Mundi,  a partir dels
noms més significatius de l'ascendència del Pilós: Jofre i Sino-
fre per els pares i l'adjectiu Català, del de l'ancestre Otger. Ja
hem comentat en altre lloc que l'habitual dicotomia entre un
recordat pare Guifré i un documentat Sunifred es pot resoldre
a base de la pròpia narració de la  Gesta Comitum Barchino-
nense, és a dir, un Guifré de Girona/Arrià pare biològic i un
Sunifred fent de pare adoptiu338.

335 Veure (Chastang 2004) per Guillem i (Riquer 1954) per Otger.
336 (Lauranson-Rosaz 2004,45-60)
337 (Generalitat-Salrach 2002,27-28)
338 (Vilaseca 2010) Un precedent d'adopció per assassinat del pare, el
trobem en la figura del merovingi Childebert II, el fill de Brunequilda i Si-
gibert, adoptat per el seu tiet Guntram.
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A inicis de la dècada es funda Eixalada, en temps encara de
Bernat  de  Septimània339;  pocs  anys  després  però,  el  mar-
quesat passarà a Sunifred340 i serà llavors que apareix docu-
mentalment el vescomte de Girona, Guifré. Si realment la fa-
mília estava en un moment d'ascens per la seva sintonia amb
Carles, ja fos per un acord de nova factura amb la dinastia ca-
rolíngia o bé reprenent el paper de favor que potser havia tin-
gut en temps de Carles Martell, resulta adient que les restes
de l'ancestre fossin dignificades amb un monestir - de nou, a
semblança de Tegernsee -. La identificació del Guifré de Giro-
na dels documents amb el Guifré de Rià de la GCB, es veu ai-
xí reforçada, ja que Eixalada seria llavors també el monestir
de referència de la vila de Ria, en la mateixa vall, lloc d'origen
del pare del Pilós segons la GCB.

La rebel·lió de Guillem, desestabilitzarà però el panorama
local, i el passat marquès Sunifred apareixerà en la Translatio
Sancti Vincentii sols com home fort de Barcelona el 858, sota
les  ordres  del  marquès Umfrid341.  També resulta  coincident,
que en la revolta de Guillem, sigui Aleran, el comte de Troyes
l'enviat  per  la  cort.  L'antic  ducat  de  Xampanya  havia  estat
desorganitzat a partir de l'ascens de Carles Martell; serà el fu-
tur comtat de Troyes el que en prendrà la representació342; de
forma que el comte enviat a solucionar la situació no és altre
que el que controla la Xampanya, quelcom adient si els po-
ders locals eren descendents de cathalauns.

I serà en la dècada següent, dels 860, que apareixeran do-
cumentalment tot una sèrie de personatges notables com el
comte Salomó, el  bisbe Frodoí,  però especialment rellevant
per el que aquí estem tractant, un de gairebé oblidat: el comte
Otger, a Girona. 

339 (Abadal 1954,382) (Ponsich 1980 13) acta datada del primer any de
Carles.
340 (Generalitat-Salrach 2002,31-33)
341 (Vilaseca 2010,48-53)
342 (Barthélemy 1861,3)
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Si en tractar l'ascendència de l'Otger el Danés ens hem fet
ressò del seu pare víking Guifré i de la particularitat d'aquesta
variant de Gotfred en la Bélgica Secunda, exactament el ma-
teix ho trobem en els comtats catalans, on la forma Gotfred,
és  poc  habitual,  (una  vintena  de  vegades  en  documents
d'abans de l'any 1000)l343 però hi abunden les formes sense la
dental:  Guifredus,  Gifredo,  Guifre,  Quifred,  etc;  formes  que
apareixen l'any 841 (precisament amb el Guifré de Girona/Ar-
rià344) i de les que en el mateix interval consten 485 ocurrènci-
es345. La parella onomàstica Otger-Guifre del duc franc/víking,
la retrobarem tal qual un segle més tard a casa nostra, en els
no pas llegendaris comtes de Girona, Guifre i Otger. Comtes
dels quals, ignorant-ho pràcticament tot d'ells, s'han llegit, en
un esbiaix historiogràfic molt característic, com noblesa 'local'
amb la qual la cort hauria pactat per falta de millors opcions346;
una noció molt poc congruent amb la dinàmica del poder dels
temps. Si però entenem aquest Guifré com el pare biològic del
Pilós, i  juntament amb ell,  el  seu successor Otger, integrats
dins la mateixa nissaga dels Borrell i Sunifred (com el fet que
el nom de Guifré es trobi posteriorment en altres branques de
la família fa pensar) i que segons la lectura que estem fent,
seria la mateixa de l'Otger del segle VIII, l'adequació és força
més simple: la corona està passant la seva fidelitat a l'altra
nissaga coneguda del territori, la més antiga i el nom de Gui-
fré es transmet dins d'ella en la forma pròpia de la seva tradi-
ció, 'cathalaunica' o 'belga',

Abans de continuar, cal potser preguntar-se fins a quin punt
els  Otgers del  segle VIII  podien estar  emparentats? Actual-
ment s'accepta la relació entre els Otgers 'belga' i 'bàvar'347. Si

343 (Bolòs-Moran 1994,325).  Sí  però que es documenta a Borgonya
(Bernard-Bruel 1974, 1,D.58), Alvèrnia (Odó, s.X, Vita Geraldi) o Llemosi
(Deloche 1859,D.29), on no semblen coincidir amb la forma Guifre.
344 (IEC 2003,D.18)
345 (Bolòs-Moran 1994,573-577)
346 (Abadal 1964,50)
347 (Dopchs 1980,82)
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el duc franc representa que duia les tropes bàvares el 778, el
'bàvar' estava en la cort de Pipí els 740 i deien que tenia pares
borgonyons, i el 'català' portà tropes de Xampanya el 730 i se'l
recordarà com descendent de bavaresos; vista la coincidència
entre els Guifré víkings, belgues i els catalans, costa no pen-
sar que els germans enterrats a Tegernsee del segle VII, els
'gegants' escandinaus, potser estaven relacionats amb els Ot-
gers franc i català. En aquest sentit, tenim la sort que si bé no
tenim rastre físic d'Otger, sí en tenim del Pilós; sempre seria
possible intentar analitzar les restes, a semblança dels ger-
mans bavaresos, per mirar si realment hi han proximitats ge-
nètiques entre ells. El darrer examen forènsic es feu a finals
del segle XX, en motiu de la renovació de la tomba348; els mè-
todes analítics han avançat molt des de llavors. Ni que dir té
que el tema és complex i delicat, però l'existència de les res-
tes obre sens dubte una via d'anàlisi que tard o d'hora caldrà
transitar. Sols recordar llavors que hi ha la possibilitat que es
trobin lligams molt allunyats de la nostra terra.

A finals dels 870, la família de Guifré, amb la retrobada san-
ta Eulàlia de Barcelona, jugarà un rol clau en el manteniment
de la dinastia carolíngia en la mort de Carles el Calb349. El re-
sultat en l'àmbit polític serà clar; la família es farà amb el con-
trol del sud de la Gòtia i procedirà a restaurar la seu del bisbat
d'Osona que havia estat fora del control cristià des de la rebel-
lió d'Aissó en els 820350. Però serà en l'àmbit religiós que l'as-
sentament de la nissaga provocarà efectes directament relaci-
onats amb la Bèlgica Secunda. A inicis del segle X, es produí
aparentment un trasllat de relíquies de sant Llucià de Beau-
vais (Picardia) a Vic351, en el cor simbòlic del bisbat restaurat

348 (Abadal 1989) En treball pòstum, en dóna la descripció de les res-
tes.
349 Episodi analitzat a: (Vilaseca 2012).
350 (Abadal 1989,50-67)
351 (Liutprand  920,  any  902)  Chronicon.:  Sancti  Luciani  pontificis  &
martyris , comitis sancti Dionysii Aeropagitae , ossa Bellovaco ad urbem
Vicensem  translata  sunt.  Alii  putant  Leuciani  reguli  carpetanorum
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(Llucià i Marçal són els màrtirs locals), però el que resulta més
espectacular,  es  que poc  anys  abans (~880),  en  el  mateix
context es produí el que posteriorment serà considerat el pri-
mer  testimoni  literari en  romanç  francés352 que  no  és  altra
cosa que una cançó dedicada a santa Eulàlia de Barcelona (i
es dóna la casualitat que fins i tot l'origen de la versió de la
Passio de la santa en la que es basa el text, tingué a veure
amb la ciutat de  Cathalaunum, com veurem més endavant).
Però si abans notàvem la curiositat que la predilecció per la
forma Guifre, i no Gotfred era compartida entre la Bèlgica Se-
cunda i  Catalunya,  quelcom similar passa amb el text de la
santa barcelonina, tota vegada que – si mes no actualment –
és força més proper al català que no pas al francés353:

Buona pulcella fut Eulalia.
    Bel auret corps bellezour anima.
Voldrent la ueintre li do˜ inimi.
    Voldrent la faire diaule seruir.
Elle nont eskoltet les mals conselliers.
    Quelle do˜ raneiet chi maent sus en ciel.
Ne por or ned argent ne paramenz.
    Por manatce regiel ne preiement.
Niule cose non la pouret omq pleier.
    La polle sempre n˜ amast lo do˜ menestier.
E poro fut p˜sentede Maximiien.
    Chi rex eret a cels dis soure pagiens.
I lli enortet dont lei nonq chielt.

corpus , passi cum Quiteria , cum corpore S. Martiani allatum. La font del
text es dubtosa tota vegada que arribà de la mà d'un autor amb clars
símptomes de manipular els texts en favor de la seu toledana: Jerónimo
Román de la Higuera. Observació que s'adapta perfectament a la sego-
na part de l'entrada.
352 Segons els diferents experts, l'idioma seria champenois, picard o va-
ló.
353 El mateix s'ha dit per un text quaranta anys anterior: els Juraments
d'Strasbourg. (Moran 2000,130)
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    Qued elle fuiet lo nom xpiien.
Ellent adunet lo suon element
    Melz sostendreiet les empedementz.
Quelle pdesse sa uirginitet.
    Poros suret morte a grand honestet.
E nz enlfou la getterent com arde tost.
    Elle colpes n˜ auret poro nos coist.
Aczo nos uoldret concreidre li rex pagiens.
    Ad une spede li roueret toilir lo chief.
La domnizelle celle kose n˜ contredist.
    Volt lo seule lazsier si ruouet krist.
In figure de colomb uolat a ciel.
    Tuit oram que pornos degnet preier.
Qued auuisset de nos xp˜s mercit
    Post la mort & alui nos laist uenir.
Par souue clementia.

Correspondrà a la Filologia donar raó d'aquesta proximitat i
de si la proposta que fa la llegenda d'Otger del segle XIII, i
que recollim en aquest  article,  que foren gent  vinguda d'un
context 'belga' els que amb la seva barreja amb la parla local
donaren lloc al  català, és lingüísticament versemblant o no; i
en cas de ser-ho de proposar quina en seria la millor cronolo-
gia. En Mundó, seguint a en Bastardas, considerava en el seu
inconclús article que al segle IX, la parla catalana ja estava
uniformitzada sobre el territori tot descartant-ne també un ori-
gen extern,  d'importació occitana propiciat  per  la conquesta
carolíngia354; però no és això el que els relats proposen, i per
tant, el dubte roman. Des del punt de vista històric, no es pot

354 (Mundó 2014,8-9) Com es formà la llengua romanç del país :  “No-
més cal donar una ullada als textos d’origen català més antics publicats
per adonar-se que ja des del segle IX, des del Pallars i la Seu d’Urgell
fins a Barcelona, des de l’Empordà i Girona fins al Penedès, la llengua
del poble era la mateixa, havent sofert una transformació del baix llatí si-
milar a tot l’àmbit que ens preocupa.”
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sinó constatar tres aspectes. a) La particularitat de la forma
del nom de referència de la nissaga. b) Que a finals del segle
IX el primer text  literari romanç francés conegut, parla de la
santa de Barcelona en una llengua molt propera al català, i. c)
Que segons la llegenda etimològica catalana del segle XIII, la
llengua derivà de la mescla d'un Cateló estranger amb la parla
del  gots  de  Barcelona -  obviant  completament  la  influència
musulmana, tot i datar clarament els orígens d'aquesta mescla
en els inicis de la ocupació sarraïna -; és a dir, que els hi deien
catalans per la seva parla inicialment estrangera.

Durant el segle X, la dinastia carolíngia començarà a tenir
problemes de continuïtat – ja havien començat a finals del se-
gle IX, amb Odó -, fet que complicarà l'estabilitat del pacte di-
nàstic entre guifredians i carolingis, però mai fins el punt de
trencament total, tota vegada que no serà fins la fi del segle,
amb l'esgotament final de la segona raça dels reis de França,
que es plantejarà un canvi de fidelitats radical. Abans però, a
mitat de segle (~940), un acord de llarga durada amb Còrdova
i els comtats cristians de l'arc occidental mediterrani355 donarà
estabilitat i  prosperitat a ambdues bandes de la frontera356 i
començarà a aproximar els comtes catalans als rectors ger-
mànics357. Però el canvi gran vindrà en el darrer quart del se-
gle, en ajuntar-se una doble discontinuïtat, la del regne franc, i
la del veí musulmà del Sud.

La manca definitiva de rei dinàstic havia deixat sense efecte
el pacte dels guifredians, que no reconeixeran als capètides
cap mena de legitimitat superior a la pròpia. Borrell s'anome-

355 (Sénac 1995,90)
356 (Negre 2013,600)
357 Procés que en la segona meitat del segle deixarà empremtes relaci-
onades amb Montserrat i la família dels vescomtes de Barcelona, empa-
rentats amb els propis comtes (Ruiz-Domènec 2006,35-37), o en els re-
gistres annalístics, per exemple: els Annals de Ripoll, que reflectiran el
regnat de Karles de Baviera: Anno DCCCLXXXI. Karolus [de Bauguera]
regnat. (Cingolani 2012)
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narà duc com duc era Hug358. Tan evident era el trencament
que fins i  tot  les fonts àrabs registren que Almansor abans
d'atacar Barcelona s'havia assegurat no tenir represàlies ni de
Roma ni de Constantinoble359. En aquest context, una figura
clau serà Gerbert, el papa del mil·lenni, Silvestre II, ja que farà
de transmissor entre un triangle similar al que vèiem en la lle-
genda d'Otger: Catalunya ,Regne Franc i Regne Germànic.

Ja en els seus temps, a finals dels 970, Cuixà tingué un pri-
mer contacte diplomàtic rellevant en la figura del duc venecià
Pere Ursèol, personatge afí a la cort otoniana, que es retirarà
(amb un gran tresor) a fer-hi vida monacal360. Va ser llavors,
en un moment especialment dolç per el monestir i abans del
trencament polític amb els francs, que Cuixà fabricà els falsos
documents que remuntaven Eixalada al temps de Pipí i/o el
text de l'epitafi d'Otger? Sols un estudi comparatiu exhaustiu
podrà donar resposta a aquesta pregunta.  Cingolani, atenent
a que les dues versions conegudes de l'epitafi no són depen-
dents entre sí considera l'existència d'una versió prèvia361. Po-
dria haver estat fet en temps de Garí la inscripció d'Otger? En
tot cas, i encara que no és de cap manera un element proba-
tori, sí es poden aportar paral·lels contemporanis i locals de
l'us del terme de l'epitafi: Marquia362. Un altre element que po-
dria indicar una presència del record otgerià a finals del segle
X en la cort catalana, és l'esment espuri als nou-cents homes
de paratge dels temps de Borrell363 de la primera versió d'un
Otger Cataló, del segle XV. Encara que hem vist abans com la

358 Dux Gothorum , Hibereo duci (Marca 1688, ap.112-113)
359 (Sénac 1995,98-99) (Bramon 2002b,51-52)
360 (Abadal 1989c,95-115)
361 (Cingolani 2008,30)
362 (Zimmermann 1989,19-20)  El  terme és  molt  anterior  en contexts
germànics, i la primera referència a la Marca hispànica és en l'any 821
del Annals Reials. El dubte està en el seu ús al sud els Pirineus; l'autor
expressa que era conegut localment en els segles IX-X, però tots els
exemples que cita són de finals del X-XI.
363 (Bofarull 1836,1,168-170)
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identificació dels nou companys d'Otger que s'hi esmenten ha-
via estat feta a partir de la noblesa del moment de la confecció
del text, sí cal assenyalar que aquestes nissagues tenen ar-
rels molt anteriors, potser del segle X; si més no, abunden els
documents falsificats que situen en temps dels comtes Sunyer
(de Barcelona) i Borrell els orígens del seu estatus. Un Otger
amb nou companys recordat a Cuixà en temps de Borrell po-
dria donar raó dels seus nou-cents de Manresa. Recordem en
aquest sentit, que a la memòria de les dinasties locals cal su-
mar-li  el  fet  que el terme  paradge ja es testimonia al  segle
XI364.

És també molt probablement en el marc cronogràfic de fi-
nals del segle X, inicis del XI, en el què el pròleg de la Lex Ba-
iuvariorum arribà a la cort dels comtes de Barcelona. El jutge
Bonsom produirà el manuscrit  del  Liber Iudicum l'any 1010,
però hi ha raons per pensar que els contactes amb Baviera
podrien ser anteriors; raons, però, que d'entrada semblen molt
alienes al que s'està parlant, ja que tenen a veure amb com
s'introduí el joc d'escacs entre la noblesa cristiana de l'Europa
occidental.

La primera evidència literària del joc d'escacs en corts cristi-
anes occidentals la trobem en el monestir de Einsiedeln a Ba-
viera a finals del segle X365, mentre que el primer esment do-
cumental és  en  el  testament  d'Ermengol  I  d'Urgell  (1008-
1010)366. Gerbert pogué ser una figura clau en aquesta adop-
ció367; no sols per la seva idoneïtat per apreciar un joc basat
en la lògica, sinó per el rol de tutor d'Ottó III, (i recordem com
segle i mig més tard, a Tegernsse,  Metellus farà que fos una
partida d'escacs la causa de la mort del fill d'Otger en la cort
de Pipi, una referència clarament anacrònica), i per el fet que

364 (Baiges  2010,1,333)  D.126  [1076-1081]  ...et  firmet  ei  per
sacramentum per unum comptor aut per unum vasvasso de paradge...
365 (Gamer 1954)
366 (Baraut 1980.D.300)
367 Noció ja expressada per: (Eales 1985)
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el propi Ermengol viatjà a Roma mentre Gerbert es feia dir Sil-
vestre. Tampoc es cap secret que Gerbert – amic personal de
l'abat de Cuixà, Garí368 - fou un personatge clau en les conver-
ses entre Borrell i el carolingi Lotari i el duc Hug, ja que s'esti -
gué anys a Reims. I per el tema que ens ocupa aquí, fins i tot
tenim evidència que tingué relacions epistolars amb el bisbe
de  Cathalaunum369,  fet que fa molt  difícil  pensar que en els
seus temps, els seus amics de Barcelona pensessin que Cat-
halaunum estava al sud dels Pirineus. I és que la inclusió de la
Lex Baiuvariorum en el Liber Iudicum, resulta congruent amb
la tesi d'un apropament dels comtes catalans a la cort germà-
nica a partir de l'arribada del capètides; de fet, la lectura del
Liber va força més enllà.

Bonsom, precedí el corpus legal visigot amb una versió del
pròleg de la llei bavaresa on les parts isidorianes havien estat
lleugerament enriquides370, però abans del pròleg bavarès hi
intercalà encara altres  seccions371,  entre elles,  una llista  de
reis doble: una de reis visigots (Chronicon Regum Visigotho-
rum) d'Alaric a Roderic, seguida d'una de reis francs (Chroni-
con Regum Francorum) de Lluís el Pietòs a Felip II. És a dir,
una única llista des del punt de vista cronològic que posa als
carolingis com continuadors dels visigots, i si tenim en compte
que en aquesta llista els únics Teodorics són visigots, el resul-
tat és que el Teudericus rex Franchorum, cum esset Kathalau-
nis, del pròleg bavarès posterior ha de ser visigot. En altres
paraules, el Liber ve a dir que el Teodoric que ajustà la legisla-
ció germànica al cristianisme en el Camps Catalaunics era el
Teodoric visigot no el merovingi i està posant al visigot com rei
dels francs. Lectura que pren ple sentit si considerem el con-
text dels comtes de Barcelona vers la legitimitat dels capèti-

368 (Ordeig 1989,74)
369 (Rapine 1636,205-206)
370 (Mundó 2003b,224,228)
371 Prologus, Chronicon Regum Visigothorum, Chronicon Regum Fran-
corum, Martirorium, Titulationes, Pretitulationes librorum duodecim goto-
rum aediti causa iuditiorum.
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des. Bonsom - i amb ell hem de pensar la nissaga dels comtes
de Barcelona - està plantejant tot un repte a la legitimitat fran-
ca mentre que s'alinea amb la bavaresa en incorporar-ne el
seu pròleg sencer. 

Hom pot pensar alternativament ser tal disposició impreme-
ditada: que Bonsom es limitava a reflectir els reis que tingue-
ren domini sobre Barcelona, i que de fet, la clàusula del Teo-
doric a Kathalaunis també esmenta altres merovingis que que-
den sense identificació  en el  Liber.  És  certament  plausible,
però cal fer la lectura contextualitzada en el moment de pro-
ducció i recordar que els que això escriuen es faran dir  cata-
lans en un futur històricament proper.

Mundó, no separava l'evolució de la idiosincràsia catalana:
cultura, llengua, llei, etc, de l'aparició del corònim a inicis del
segle XII, i per tant veia lògic que la denominació tingués un
passat anterior al Liber Maiolichinus; en aquest sentit, la pre-
sència del terme Kathalaunis en un lloc tan significat com és el
pròleg de la versió local de la Llei, no podia ser casual, d'aquí
que pensés que fou llavors, a inicis del segle XI que s'arrelà la
confusió coronòmica. Ja hem vist abastament les raons per
negar tal confusió, però sí estem completament d'acord amb
l'imperatiu lògic de la preexistència de la noció abans de la
seva plasmació i de la importància de l'esment del Liber Iudi-
cum. De fet, si pensem que Bonsom era conscient que la nis-
saga deia provenir de Cathalaunia, la inclusió del pròleg bava-
rès, als sentits polítics genèrics de situació global que ja hem
exposat, afegiria un plus de legitimació de la nissaga comtal
en fer dels seus propis ancestres testimonis de la cristianitza-
ció de la llei pagana; testimonis sinó actors, en la mesura que
hereus dels reis visigots i francs del propi  Liber. És a dir, no
sols els visigots havien manat sobre el francs i cristianitzat les
lleis germàniques sinó que havien estat els ancestres de la
seva pròpia nissaga, tant per ser  catalans com per ser visi-
gots; i recordem de passada, que en l'imaginari popular dale
Europa  central  del  moment,  sabem  de  figures  com  l'heroi
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Waltharius de Sant Gal, imaginat com fill del rei de Tolosa del
segle V, i com el nom de Teodoric, present ja segles abans en
les relats orals de gestes antigues, havia fet de pont entre el
Teodoric  de  l'episodi  d'Àtila  i  l'ostrogot  enaltit  per  Carle-
many372. La lectura del Liber és certament esbiaixada, però el
posicionament polític i ideològic no pot ser més contundent.

El mateix segle XI, en la seva primera meitat, probablement
ja en temps de  Bonsom, a Montserrat, la muntanya sagrada
del país per excel·lència, hem comentat abans com ja hi havi-
en uns merlets -  de dimensions certament impressionants -
anomenats Castell Otger coronant la vall del monestir de San-
ta Maria, testimoni de la dimensió popular de la figura. Aquest
mateix segle veurà l'aflorament de les cançons de gesta: la
Chanson  de  Roland,  el  Cicle  de  Guillem,  Waltarius,  Ruod-
lieb373, etc. La toponímia pirinenca és un exponent clar de la
popularitat local del gegant Rotllà374. Si bé s'ha remarcat el rol
de les vies de peregrinació en aquests desenvolupaments lite-
raris375, i per tant, el pes de l'element religiós - la sintonia entre
els monjos i els trobadors -, sí resulta curiós com la memòria
popular recordarà la primera nissaga de comtes catalans men-
tre manen els descendents de la segona, que al seu torn es
veuran mancats de relat popular. Fou potser el mateix fet d'es-
tar al poder el que impedí que la imaginació social elaborés
sobre els ancestres dels governants? O potser ja llavors el re-
cord dinàstic dels guifredians havia perdut la noció d'una as-
cendència otgeriana? Foren potser  les  tràgiques condicions
de la fi dels Guillèmides les que els portaren a ser considerats

372 No sense la seva dosi de protesta per part de la religiositat franco-
catòlica. (Ghosh 2009) Per la rellevància del passat en les narratives alt-
medievals.
373 Aquest darrer elaborat a Tegernsee, en el s. XI i amb esments als
escacs de possible origen bizantí (Gamer 1954,739ss).
374 (Echandi 2000,76) en comenta vint-i-nou casos en les terres de la
Gòtia altmedieval. En la vessant pirinenca oriental, la major concentració
es dóna en la vall del Tec.
375 Per exemple: (Bedier 1926)
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figures més pròximes al sentiment popular? En aquest sentit,
recordar com la mort de  Bernat de Septimània, al segle XII,
encara serà recordada diglòssicament (narració en llatí, epitafi
en català) com un reial parricidi376:

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.

Cent  anys  mes  tard  de  la  confecció  del  Liber  Iudicum,
(1114), el cronista pisà Henricus confeccionarà el Liber Maio-
lichinus on apareix ja el corònim en la forma Catalania377. Te-
nim doncs, com volia Mundó, que la nova denominació, apa-
reix amb una llengua pròpia plenament formada, i ja hem ex-
plicat com les semblances lingüístiques de feia més de dos-
cents anys ja l'havien correlacionada amb la procedència ca-
talaunica. Però juntament amb l'adopció de la nova denomina-
ció del país, cal considerar també el sincronisme de la substi-
tució del  Cathalaunum original per el  Chalons afrancesat, ja
documentat, en la meitat del segle. Aquest factor, combinat,
pot explicar l'evolució historiogràfica que en Mundó ja apunta-
va en els obres de Gottfred de Viterbo i Simon de Keza. 

A finals  del  segle XII,  Gottfred de Viterbo,  no situava els
Camps Cathalaunics al sud del Pirineus, com ja hem vist, però
sí veia natural que al segle V, en temps de l'emperador Marcià

376 (Devic 1840 T.II Pr.LXIV) Text amb joc de paraules ben significat.
377 (Laurentius 1904) Liber Maiolichinus 2.318: Egregiumque virum Ca-
talania tota frequentans. Altres formes també presents derivades de: Ca-
talanensi i Catalanicus. La forma Cataluing es troba en document sense
data a (Miquel  1945,318,D.832)  :  ...Ponç, Arnal  Catalan,  Arnal  Silver,
Geral de Cataluing, Raimon de Folgueroles...
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i el rei Teodoric (en principi, el mateix que Bonson deixava en-
tendre que havia cristianitzat les lleis bàrbares) ja hi havien
catalans en les nostres terres. Hom podria pensar en ser un
simple anacronisme: Gottfred aplicava al segle V la realitat de
finals del segle XII, però també podria haver influït en la seva
obra la lectura que fèiem del  Liber Iudicum, d'uns comtes de
Barcelona, és a dir, llavors ja de Catalunya, que es reconeixi-
en hereus i actors dels fets dels camps Cathalaunics en temps
del rei Teodoric (que és l'element comú entre el vers de Gott-
fred i el pròleg de la llei bavaresa). La caracterització del Teo-
doric, és però diversa en la mirada del de Viterbo, tota vegada
que no el recorda com legislador ans bé com una influència
hostil als catalans i als hispans del segle V. Fet que podria fer
pensar que Gottfred coneixia la lectura 'catalana' (d'aquí que
esmenti  catalans  al  segle  V)  però  no  en  compartia  la  vali-
desa378. 

L'obra del de Viterbo es contemporània amb la factura de la
primera memòria dinàstica catalana, la  Gesta Comitum Barc-
hinonense, que feta a Ripoll, centrarà les arrels de la nissaga
en el d'Arrià i en el nom  Guifré, però sense relacionar-la en
cap cas ni amb el terme català ni amb cap Otger379. Hom diria
que la catalanitat era llavors ja prou comuna com per no haver
d'ésser esmentada, però que la memòria d'un ancestre famili-
ar Otger era ja perduda; o això, o bé - en clau menor - que les
rivalitats entre Ripoll i Cuixà desaconsellava el seu esment. El
que sí farà el text, com ja s'ha comentat, serà presentar els
comtes de Flandes com criadors del Pilós, i sí cal afegir, que
el pare del comte de Flandes dels temps del Pilós, Balduí, el
que fugi amb Judith la filla de Carles, era fill d'un Otger380, el
primer  forestier de la cort carolíngia, qui al seu torn era des-

378 Gottfred presenta una visió gens favorable als gots - pèrfids - mentre
exalta als germànics;  per exemple: en el  Pantheon,  parlant  de Carle-
many, recordarà a Rotllà i Olivier, però no escriurà una sola línia sobre
l'expedició del 778.(MGH SS 22,211).
379 (Cingolani-Alvarez 2012)
380 (Lazius 1660,118)
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cendent  d'una figura  mitificada,  un  també gegant  del  segle
VIII, Lideric381.

A inicis del segle XIII, com Mundó havia apuntat, es canvià
el Kathalaunis de l'obra de Bonsom per Kathalaunia, fent evi-
dent que llavors sí - si més no en cercles propers al poder -,
es considerà que fou en les nostres terres on Teoderic ajustà
els corpus legal germànic al cristianisme, pujant la denomina-
ció de feia a penes un segle, set segles abans. No és doncs
d'estranyar que més endavant Simon de Keza, amb una Cata-
lunya ja assentada i una Cathalaunia probablement oblidada a
Hongria, i coneixent tal vegada l'obra del de Viterbo, produís la
seva versió particular de com anaren els fets dels temps d'Àti-
la.

Resumint,  tindríem doncs, que parlant de forma genèrica,
fins el segle XII hi havia una sola Cathalaunia, l'antiga, la de la
Xampanya. Durant el segle XII es produeix la duplicitat i en la
primera meitat n'havien dues, però amb el canvi de nom de la
primera i l'apropiació indirecta i prèvia del seu record gentilícic
per part de la segona, a partir del segle següent tornarà a ha-
ver-ni sols una, la dels catalans, la Catalunya que arribarà als
nostres dies.

Fins aquí, el desenvolupament de com un Otger, vingut amb
un estol de tropes de Cateló en els inicis dels carolingis hauria
pogut provocar el desplaçament del gentilici català i de retruc,
del  corònim  Catalunya, originalment  en la  Xampanya,  a  les
nostres terres; però la Història ensenya que tota situació té un
passat, un precedent. 

381 (Sueyro 1624,18) Gegant que en la llegenda es veurà casat amb
una Hermengarda filla de Gerard de Rosselló.
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Antecedents

Repassem breument en ordre cronològic invers tres dades
anteriors  al  segle VIII  que també relacionaren els  elements
que hem estat tractant: Otger, Cathalaunia, Baviera i Catalu-
nya.

A finals del segle VI (579-580), la reina Brunequilda, visigo-
da i vídua del merovingi Sigebert, en ocasió de l'establiment
de l'enllaç matrimonial de la seva filla Ingunda amb Hermegild
fill del visigot Leovigild, envià a Elafi, bisbe de Cathalaunum a
cercar les restes de santa Eulàlia de Mèrida; el bisbe morí en
la missió i el trasllat no es realitzà. L'episodi proporciona una
ocasió en què els texts de les dues versions de la Passio de la
santa (la barcelonina i l'emeritenca) haguessin pogut viatjar al
regne franc on posteriorment es suposa que es produí la ver-
sió Bm que les fusionà, i que és la que donà peu a la Seqüèn-
cia de Santa Eulàlia feta pocs anys després de la retrobada de
l'Eulàlia de Barcelona en l'aixecament de la nissaga del Pilós
en ocasió de la mort de l'emperador Carles l'any 877, que hem
comentat abans. Es donà llavors la casualitat que el bisbe de
Cathalaunum havia viatjat amb l'emperador i que també hi tro-
bà la mort; el nou bisbe, el febrer de 878, retrobà les restes
del patró de la ciutat, sant Memmie (un taüt de plom de més
de tres metres que levitava a quatre dits del terra, segons els
testimonis). Hom no pot deixar de pensar que la retrobada Eu-
làlia, ajudà a retrobar Memmie 382.

S'ha comentat en començar, que la ciutat de Cathalaunum
jugà un rol significat en el procés de cristianització i la tradició
local  de comtes-bisbes. En aquest sentit,  hi  ha una tradició
que parla d'uns reis de Cathalaunum: Bacius i Lientrude, que
tingueren fills tots màrtirs - suposadament en temps de Julià

382 Episodi analitzat a : (Vilaseca 2014b)
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l'Apòstata, al segle IV -383. Se'n recompten fins a set; dos de
mascles: Euger i Elafi, i cinc de femelles: Manne, Libaria, Sus-
sana, Oda i Gertrudis. La tradició no és especialment coherent
en  l'aspecte  cronològic,  tota  vegada  que  voldrà  que  santa
Manne fos batejada per el patró de Cathalaunum, sant Mem-
mie384, que per altra consuetud es vol (juntament amb sants
d'altres ciutats de la Lorena, com Climent a Metz i  Euger a
Trèveris385) que fos deixeble de sant Pere. És a dir, no sabem
de cap Otger famós a Cathalaunia, però si es sabia d'un sant
Eucari; noms que tenen la forma comuna: Euger.

I la més enrederida, té a veure amb el nom de  Cathalau-
num. Newton opinava que podia provenir de la fusió de la tribu
celta del Chati amb els Alans386, teoria que ha estat molt repe-
tida.  L'etimologia  de base cèltica del  nom,  el  divideix  sem-
blantment entre cat/cad=batalla, pugna i laun/lon=grat, alegre;
és a dir: Cat-Lon = el que gaudeix de la pugna387. El que no ha
estat tan difós és que una de les possibles etimologies anti-
gues de  Launia era:  riu388. Però el més curiós, és que en la
Baviera dels temps romans, el Noricum de principis de l'era
cristiana,  una  de  les  nou  tribus  que  hi  havien  eren  els
alauns389, coneguts també per el teònim Alaunia390 i  centrats
en la ciutat de Iuvavum391 (actual Salzburg), al sud est de Mu-

383 (Camandet  1836,  Octobris  2,151)  S.  Menna.  Inscripció  amb:  Ex
catalauniae  regis  prosapia  Baceii  et  Lientrudis  editi  sunt  nobilissimi
sanctique subscripti:  videlicet  S.  Eucharius,  S.  Eliphius,  S.  Libaria,  S.
Susanna, S. Oda, et S. Gertrudis, quorum dignis suffragiis et gloriosis
meritis cum ipsis associemur in caelis. hi faelices praelibati juliani gladio
truncati sunt.
384 (Rapine 1636,14)
385 (Lanigan 1822,4)
386 (Newton 1733,c.4.n.1)
387 (Pictet 1865,117-118)
388 (Lalane 1845,170) Encara testimoniat a casa nostra al segle IX en el
sentit de braç d'aigua (Condom 1987,287)
389 (Sasel 2009,214)
390 (Beck 2009,139-140)
391 (Sasel 2010,41)
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nic, en els mateixos territoris que la tradició local altmedieval
assignarà als germans fundadors de Tegernsee (entre l'Isarn i
el Inn392). Topònim i teònim que també trobarem en la Proven-
ça393, actual Notre-Dame-des-Anges, just al sud de l'únic topò-
nim celta  en durum- (Durotincum, actual  Villar  d'Arène394).  I
fins i tot al sud dels Pirineus, en terres de tradició ibèrica, on
també existí la seca de la ciutat d'Alaun395 (tal vegada l'actual
Alagon, Saragossa396). Evidència que proporciona una alterna-
tiva als alans d'en Newton. De forma que la teoria de Bonfante
de l'any 1944397, d'uns celtes  catalauns vinguts a les nostres
terres, si bé no es pot acceptar en els termes llavors plantejats
(trasllat del nom Cathalaunia en temps precristians, sense do-
nar raó del seu silenciament fins el segle XII) potser tampoc
estava completament faltada de contingut.

392 (Aventinus 1710,166)
393 (Beck 2009,139-140)
394 (Rivet 1980,13-14)
395 (Unterman 1975) : (MLH) : A.16-1.1 : A.16-1.2 : D.8.1-b (Villaronga
1994,11.2.A1)
396 (Cores 2005) Encara que sense rastre arqueològic conegut i esmen-
tada en epigrafia  de  la  Roca dels  Moros,  a  El  Cogul,  Lleida.  (Pérez
2001,26-27)
397 (Bonfante 1944)
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Conclusions

Que la Catalunya actual es filla en bona mesura de les influ-
ències continentals no és cap secret. La influència visigoda,
sobrevisqué a la doble conquesta musulmana primer i franca
després dels segles VIII i IX, en la Gòtia dels temps dels caro-
lingis; però la mescla d'influències anà modelant el caràcter i
la idiosincràsia d'aquestes terres. Entre aquestes aportacions,
destaca la del regne franc, d'on fins i tot l'actual corònim n'és
hereu de la primer romana i després franca, Cathalaunia, en la
Xampanya, la capital dels cathalauni.

Els relats sobre com es feu aquest trasllat existeixen però
són molt posteriors (s.XIII-XV) i presenten una imatge parcial,
simplificada, idealitzada, i amb un protagonista que en el mo-
ment d'escriure's ja feia molt temps que havia estat elevat a
mite: la figura d'un Otger, noble bavarès que vingut en la dè-
cada dels 730 al capdavant de forces 'cathalauniques' deixà la
vida a Empúries. El record identificarà als nou vinguts per la
seva parla, que reconeixerà ja llavors com influència idiosin-
cràtica de la llengua catalana. La manca, però, de documenta-
ció local del segle VIII que verifiqués aquesta versió dels fets,
el seu to narratiu, i el fet que fossin molt posteriors a l'aparició
local del nom de Catalunya a inicis del segle XII, portà, a partir
del segle XVIII, a la noció historiogràfica que tal figura i tals
explicacions eren invencions per justificar la pròpia idiosincrà-
sia catalana; mites, llegendes, ergo, no necessitades de reflex
en la realitat dels esdeveniments. Aquesta posició però, deixà
sense resposta l'origen del corònim, qüestió especialment pu-
nyent davant la duplicació i el precedent evident de la denomi-
nació antiga de la capital de la Xampanya.

El darrer gran historiador català que ha tractat aquest tema,
en Anscari Manel Mundó, deixant de banda les informacions
de les fonts 'llegendàries', pensà que tal trasllat podria haver

168



El nom de Catalunya

estat originat a inicis del segle XI, a rel d'una confusió geogrà-
fica que faria que els Camps Cathalaunics, famosos per la ba-
talla contra Àtila de l'any 451, estiguessin en les nostres ter-
res, o en qualsevol cas, no lluny de Tolosa; noció que hagués
explicat la presència del pròleg de la Lex Baiovariorum en el
Liber Iudicum de  Bonsom,  l'any 1010, que recollia com allà
mateix es feu la primera adaptació de les lleis paganes al cris-
tianisme. Però l'anàlisi  de les fonts no suporta tal versió, ja
que la confusió geogràfica, certament existeix, però sols a par-
tir del segle XIII, quan ja feia gairebé un segle que el nom de
Catalunya s'havia posat per escrit.

Tan sols reunificant les dues menes de fonts disponibles, la
llegendària i la històrica i obrint el focus per escapar d'una lec-
tura local, es possible apreciar el disseny general, i argumen-
tar que, en conjunt, la versió dels fets que volia la llegenda és
raonable, plausible i dóna – dins dels lògics marges d'error i
incertesa – una explicació als fets observats, millorant en certs
àmbits les interpretacions prèvies.

Otger Cataló no és una derivació tardana d'Otger el Danès i
cal situar-lo en el context de la resta d'Otgers coneguts; és a
dir,  cronològicament,  com  el  primer  personatge  famós
d'aquest nom del segle VIII - probablement continuant figures
oblidades del segle anterior -. El seu perfil  és històricament
plausible en la dècada dels 730 i el situaria com ancestre dels
futurs rectors de Barcelona que vingueren de Conflent/Cerda-
nya en el tombant entre els segles VIII i IX. Les semblances
onomàstiques en l'especificitat de la formulació del nom de re-
ferència de la nissaga,  Guifré, amb les parles de la  Bèlgica
Secunda, s'ajunten a la proximitat frappant del primer text lite-
rari en romanç francès, de finals del segle IX, que no sols par-
la de la patrona de Barcelona sinó que ho fa amb uns termes
encara ben comprensibles per els catalans, més de mil anys
després. Les relacions amb els altres dos Otgers, també s'han
de considerar: si Baviera és el factor comú entre tots ells, el
particular binomi, Guifré-Otger, del Danès franc del segle VIII,
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existí en el comtat de Girona del segle IX. Tampoc és descar-
table que la genètica pugui aportar nova llum sobre l'ascen-
dència biològica dels comtes de Barcelona. El rol d'Eixalada-
Cuixà com monestir dinàstic de la generació anterior a l'ex-
pansió vers al sud de la nissaga del Pilós, és coherent amb
ser el lloc d'enterrament - i origen - dels pares de la pàtria i
nissaga: Otger i Guifré d'Arrià; els detalls de la seva història
no són incompatibles amb la possibilitat d'haver estat fundat a
partir de l'enterrament del primer, cent anys abans (l'Otger de
Tegernsee en pot ser un precedent paral·lel).

A finals del segle X, l'esgotament del pacte dinàstic dels gui-
fredians amb els carolingis, propicià l'acostament a la cort ger-
mànica; les figures properes al Cuixà de llavors – Garí, Ursèol,
Gerbert  – formen part  essencial  de la  intelligentsia del  mo-
ment398 i tenen el perfil adient per haver-hi jugat un paper relle-
vant. La inclusió del pròleg de la Lex Baiuvariorum no és inno-
cent i revela una lectura ideològica certament punyent: la de
fer dels visigots - i en la mesura que descendents seus, dels
comtes de Barcelona – els cristianitzadors de la legalitat ger-
mànica al segle V. No hi cap cap confusió geogràfica, i sí hi
encaixa plenament la noció de la consciència d'uns orígens
cathalaunics.  La  preeminència  del  Castell  Otger  coronant
Montserrat,  la muntanya sagrada dels  país,  documentada a
penes trenta anys més tard, és un testimoni de la popularitat i
consideració contemporània de la figura.

Que els descendents dels vinguts amb Otger al segle VIII,
amb els ancestres de la família del Pilós al capdavant, es sa-
bessin d'origen  cathalaun,  permetria que en l'extensió de la
identitat dels rectors als regits que els principis etnogènics vo-
len, el terme passes a funcionar com gentilici, tal vegada ja a
finals del segle XI. La Gòtia del segle X, donà pas al regnum o
marcha Barchinonense del XI, per a inicis del segle següent
donar lloc a la Catalania en el sentit de terra o pàtria dels 'ca-

398 (Kehr 1931,10-12)
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talans' del Liber Maiolichinus - probablement també llavors ja
en un sentit lingüístic -. A inicis del segle XII, existiren doncs
dues  Catalaunies,  però serà en la  mateixa centúria,  que la
Cathalaunia original, mudà el seu nom per l'afrancesat  Châ-
lons, desfent en el mateix segle la duplicitat. A partir d'aquí, sí
es  pot  entendre  la  confusió  geogràfica  d'historiadors  poste-
riors parlant d'uns fets antics localitzats geogràficament per el
terme Catalaunia, que es veieren projectats en la única Cata-
launia existent a partir del segle XIII, la Catalunya actual.
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Coda

Aquest article, no es pot sinó reconèixer hereu i deutor del
treball d'en Anscari Manel Mundó i Marcet. No per el que fa a
la qualitat historiogràfica - el decalatge és evident - però sí tal
vegada en la fidelitat en la voluntat de recerca de la veritat; no
sabríem fer més gran agraïment.

...
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