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Guifre el Pelós
Josep M. Alentà

Guifre (el nom, la pronunciació)

El gran estudiós de les paraules, Joan Coromines, creu 
que Guifre hauria de pronunciar-se sense accent. Wifred(us) 
no ve del llatí, sinó del germànic, i els noms germànics s’ac-
centuen en la primera síl·laba; si bé hi trobem excepcions, 
en pronunciacions cultistes i llatinitzades com Gondered = 
Condrèu. La documentació més antiga ens parla de Grife 
Pelós o Grifa (1438 i 1476). Els versos del poeta Verdaguer 
també ho escriuen sense accent:

Tot li parla de Guifre, les muntanyes,
la font a on ella eixia-li a l’encontre,
la verda coromina on flors collien,
lo marge fresc del rieró on s’asseien…
(Canigó, cant X, v. 95)

Pel comte Guifre demanant socors…
(Cançó, IX 3c)

La bandera vós donàreu al comte Guifre el Pilós…
Goigs de Santa Maria de Ripoll (~ 1894).

Sembla que també Ferran 
Soldevila i el poeta Josep Carner 
són del mateix parer.

(Joan Coromines, Onomasticon 
Cataloniæ IV, Curial – La Caixa, 
Barcelona 1995, pp. 397-400)

El Pelós
El sobrenom de Pelós, que sembla que devia fer referència, 
bé a l’abundor de cabells del comte o bé, tal com ens conta 
la llegenda del segle xii (Gesta comitum Barcinonensium et 
regum Aragonum), al fet que «era pelós en certes parts no 
acostumades en cos d’home».

Etimologia
Wifred(us), doncs, no ve del llatí, sinó del germànic i vol 

dir ‘voluntariós protector de la pau’.

Variants

Jofre, Vilfrid, Vilfred.
El romanticisme sol anomenar Jofre (i no Guifre o 

Guifred) el nostre comte. També Jacint Verdaguer i Antoni 
Bori i Fontestà en els seus versos li donen aquest nom.

L’onomàstica

Actualment aquest nom no es troba en cap llista de sants. 
Antigament hi havia un abat Vilfred el 15 de febrer i un bisbe 
el 9 de maig, dels quals no he trobat la biografia.

Això no vol dir que no es pugui celebrar aquesta onomàs-
tica: la diada de Tots Sants (1 de novembre), que és per a tots 
els noms.

El personatge: Guifre I, el Pelós

Guifre el Pelós és el primer comte independent de 
Barcelona, considerat pare de la idea de Catalunya, fundador 
de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses.

La vida

Fill de Sunifred I i de la comtessa Ermessenda, nasqué (no 
sabem on) l’any 840. La seva obra més important fou el repo-
blament i reconstrucció del centre de Catalunya, devastat i quasi 
despoblat des de la revolta d’Aissó i Guillemó i la incursió d’Abū 
Marwān l’any 827. La inicià per la vall de Lord (de 872 a 878) i 
la prosseguí pel Ripollès (des del 879), a Osona (des del 881) i al 
Bages (des del 889), Berguedà, Moianès, Osona i part del Vallès, 
fins a deixar establerta la frontera amb els sarraïns al llarg de 
la partició d’aigües entre la conca del Llobregat i la del Segre.

Fundà el monestir de Ripoll (879) i el de Sant Joan del Ter 
(de les Abadesses, consagrat l’any 887), del qual va ser primera 
abadessa la seva filla Emma, que el dirigí amb tremp durant 
quaranta-quatre anys (898-942), en els quals, i gràcies al seu 

pare, obtingué un precepte d’immunitat i protecció reial. 
Guifre organitzà el comtat d’Osona, testimoniat en el 

885, i facilità la restauració del bisbat de Vic (886 o 887). 
En 885-890 afavorí la temptativa d’Esclua d’independitzar 
de Narbona els bisbats catalans.

Entre el 885 i el 892 Guifre hagué d’afrontar els pro-
blemes derivats del clergue Esclua, que s’havia fet con-
sagrar bisbe a Gascunya, i expulsà el bisbe d’Urgell, 

Ingobert, al qual usurpà el bisbat, i d’Ermemir, que, consa-
grat bisbe per Esclua, Frodoí de Barcelona i Gotmar de Vic, 
havia ocupat la seu de Girona després d’expulsar-ne el bisbe, 
Servusdei. Esclua i Ermemir tenien el suport dels comtes 
d’Empúries, Delà i Sunyer II, que arribaren a ocupar part del 
comtat de Girona i el pagus de Besalú, dominis de Guifre el 
Pelós, amb el beneplàcit de Ramon i de Pallars-Ribagorça. 
Malgrat que el conflicte es resolgués posteriorment, l’any 892, 
en el concili d’Urgell, amb la despossessió i excomunió dels 
usurpadors no se solucionaren les tensions existents.

Es casà (877) amb Guinedilda (Guinedell). Atacà Ismā’īl 
ibn Mūsà, que s’havia apoderat de Saragossa (871) i que en 
883-884 havia fortificat Lleida. Però fou derrotat i sofrí for-
tes pèrdues (884). Sortí al pas (897) del governador de Lleida, 
Llop ibn Muhammad, que havia incendiat el castell d’Aura 
(potser prop de Caldes), però fou vençut i ferit o mort amb 
una llançada provinent del mateix Llop.

Repartiment de les seves possessions

Guifre el Pelós no va mantenir la unitat dels seus domi-
nis. Els seus estats foren heretats conjuntament per la muller 
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i els fills mascles no eclesiàstics; però, potser per indicació 
dels seus consellers, en fou feta una distribució que deixà 
al seu fill Guifre (Barcelona-Girona-Osona), al seu fill Miró 
(Cerdanya amb Berguedà i Conflent) i al seu fill Sunifred 
(Urgell amb Andorra); també deixà Besalú a Sunyer, sota la 
tutela del germà gran Guifre, en espera del traspàs de l’oncle 
patern Radulf, que n’era regent.

Els dominis de Miró els va heretar Oliba Cabreta, i quan 
aquest va morir (any 990) el seu territori es va dividir en dos 
blocs: d’una banda, Besalú-Vallespir, que van tocar a Bernat, 
el fill gran, i de l’altra, Cerdanya-Conflent-Berguedà, que van 
anar a parar a Guifre, el fill segon. Oliba, que era un altre fill 
d’Oliba Cabreta, va renunciar al govern de la terra i es va fer 
monjo, i els seus dominis (Ripoll i el Berguedà) van passar 
als seus germans. Oliba, amb els anys esdevindria abat de 
Ripoll i bisbe de Vic, figura preeminent i personalitat deci-
siva en la formació de Catalunya .

El comtat de Cerdanya es va veure embolicat en contínues 
lluites amb els comtats veïns d’Urgell i de Besalú, com també 
amb el de Barcelona. L’any 1117, Bernat Guillem va morir 
sense descendència, i la Cerdanya, el Conflent i el Berguedà 
van passar al comte de Barcelona, Ramon Berenguer. 
Desgraciadament, el tractat dels Pirineus de 1659 va trencar 
la unitat d’aquestes terres en annexionar l’alta Cerdanya al 
regne de França.

La independència de Catalunya en mans de Gui-
fre-Borrell, el seu nebot

El comte de Barcelona Guifre 
el Pelós morí l’11 d’agost de l’any 
897 i, d’acord amb la seva voluntat, 
fou enterrat al monestir de Ripoll. 
Vist amb la perspectiva dels segles, 
l’obra de govern d’aquest comte 
no pot sinó causar-nos admiració. 
Guifre uní sota la seva figura la 
major part dels comtats i els dirigí 
durant vint-i-set anys. Aconseguí 

desvincular-los del domini efectiu dels francs i eixamplar i 
consolidar les fronteres que els separaven de l’Al-Àndalus. 
Amb la repoblació de la vall de Lord, del Ripollès, d’Osona i 
del Bages fixà una frontera que ja no retrocediria mai més, i 
creà el nucli de la Catalunya actual.

Tot i que no es pot atribuir a Guifre la independència 
del nostre país, la debilitat de la monarquia franca durant 
el seu govern va permetre que actués amb total autonomia i 
que, a la seva mort, els seus fills heretessin els comtats que 
ell administrava. A partir de Guifre, la successió escapa al 
control reial i s’inicia la dinastia del casal de Barcelona, que 
governarà Catalunya fins a l’any 1412.

Això és el que defensava el comte Pelós en el moment de 
la seva mort, a la vall d’Ora, quan lluitava contra Llop ibn 
Muhammad. El valí no tornà a posar mai en perill els comtats 
dels fills de Guifre, i fou valí de Lleida fins a l’any de la seva 
mort, el 908. Els Banu Qasi van ser expulsats de Lleida i de 
Balaguer l’any 927 pel llinatge dels Tugibites.

Guifre Borrell succeí el seu pare Guifre en el govern dels 
comtats de Barcelona, Girona i Osona, i consolidà l’obra de 
repoblació feta per ell. Quan la casa carolíngia recuperà el 
tron de la monarquia franca, Guifre Borrell encara jurà fide-
litat al nou rei franc.

Així, doncs, per a poder parlar plenament d’indepen-
dència s’haurà d’esperar fins a l’any 985, quan, després del 
saqueig de Barcelona per part de les tropes d’al-Mansur, el 
comte Borrell II, nét de Guifre, trencà les relacions amb els 
reis francs, dels quals no havia rebut cap ajuda. La ruptura o 
l’allunyament es consolidà després que en el 987 els Capets 
succeïssin els carolingis en el govern del regne franc occiden-
tal, del qual els comtats catalans havien estat fins aleshores 
la frontera meridional.

LES LLEGENDES

Al voltant de la figura de Guifre 
el Pelós, després de la seva mort 
(897), es formà aviat un clima llegen-
dari que sembla ja aureolar-la quan el 
bisbe Idalguer de Vic en ponderà els 
mèrits l’any 906. El nom de Guifre 
apareix en el nucli inicial dels Gesta 
comitum Barcinonensium et regum 
Aragonum (segle xii) i li atribueix 
l’obtenció de la independència dels 
seus estats en unes circumstàncies que corresponen a l’època 
de Borrell II, 250 anys després de la seva mort.

Diverses llegendes

La primera llegenda del cicle de Guifre el Pelós és la de la 
filla del comte de Flandes. Hi veiem el Guifre jove, enamorat 
i ardit. Però Guifre no es va casar pas amb la filla del comte 
de Flandes, sinó amb Guinedilda, que no tenia cap lligam ni 
relació amb aquest país.

En segueixen moltes d’altres, que Jacint Verdaguer integra 
en el seu poemari titulat Llegenda de Montserrat.

Vegem-hi la lluita del comte Guifre contra el drac de Sant 
Llorenç del Munt, que tenia atemorida tota la plana:

... canta les guerres del comte,
canta sa lluita amb lo drac
quan, al sortir de la cova,
li rompé un roure pel cap,
i atravessant-lo amb la llança,
com passerell amb lo dard,
s’enarbola per los aires
amb lo monstre abraonat...

Però, de totes les llegendes, la més destacable i cone-
guda és la de les quatre barres de sang. Segons Coll i 
Alentorn, aquesta llegenda prové del primer narrador de 
les Gesta comitum Barchinonensium et regum Aragonum, 
derivada, probablement, d’un text procedent de Sant Miquel 
de Cuixà, poc posterior a l’any 1127. En parlarem en una 
altra ocasió. u
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