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Les quatre barres de sang
El mite de l’origen de l’escut de Catalunya
Josep M. Alentà

Llegenda historiada

Guifre el Pelós descansava en el 
seu palau de Valldaura, a la serra de 
Collserola, en un fondal envoltat de 
bosc, en el terme de Cerdanyola del 
Vallès; un bell indret per a caçar cér-
vols, senglars, tudons i altres salvatgi-
nes. Quan les tasques de govern li ho 
permetien, procurava d’escapar-s’hi, 
reposar i esbargir-se. Rumiava, passe-
java, es perdia pels camins dels rierols, 
per les obagues...

Guifre, fill de Sunifred i d’Ermes-
senda, comte de Cerdanya i Urgell, de 
Girona i Besalú, Osona i Barcelona, 
fou nomenat marquès, governador 
de la Marca Hispànica, pel rei dels 
francs Carles el Calb, oncle seu; d’una 
manera semblant com Carlemany i 
els seus descendents havien designat, 
abans que ell, Berà, Rampó, Bernat 
de Septimània, Berenguer de Tolosa, 
Sunifred, Guillem, Aleran, Odalric, 

Sunifred.
Els vespres, a Valldaura, eren espe-

cialment commovedors. La silueta de 
Montserrat es retallava contra el cel, tot 
roent, aviat llargament malva. Guifre 
havia enviat nuncis arreu del territori 
i més enllà, a fer crides a tothom qui 
s’hi atrevís, vingués d’on vingués, fos 
qui fos, per a poblar les terres de ningú, 
frontereres dels sarraïns.

Havia reunit els comtats del Pirineu 
fins al mar: havia de poblar-los, cons-
truir masos i bastir castells als límits 
de la Marca, per a protegir-se de les 
ràtzies moresques, a l’eix del Llobregat, 
el riu vermell.

Si n’era, de dura, la missió d’afermar 
aquesta terra de frontera, tant de temps 
erma i devastada! Era un país aspre, 
incert, sense arrels i a mercè d’enves-
tides. I tanmateix Guifre se l’estimava, 
se’l sentia seu. 

Però, qui ha reconegut fins llavors 
la seva obra? Contemplava el seu escut 
penjat damunt la llar de foc, descolorit, 

sense cap emblema que l’identifiqués: 
Guifre no era més que un funcionari, 
i devia vassallatge al seu senyor, el rei 
dels francs. En aquell captard malva no 
parava de pensar-hi. Se sentia trist:

... mirant son escut que penja
d’un feix de llances i estocs.
Los cavallers ja li diuen:
—De què esteu tan neguitós?
—De veure la darga llisa
com un llibre sense mots.

Li deien que, malgrat ser llis, tenia 
el camp daurat. Però ell no hi veia ni or 
ni plata, sols un camp sense flors... Ja 
s’havia fet fosc. Les bestioles del bosc es 
removien inquietes, les xibeques aüca-
ven. Se sentia el trot d’un cavall que 
s’acostava. Els gossos l’abordaven, s’hi 
abraonaven.

El cavall venia extenuat, amb el pèl 
lluent de suor. El genet descavalcava 
de pressa, s’adreçava al portal i tru-
cava amb insistència: duia un correu, 
amb el segell reial. Guifre l’arrencava 
barroerament, desnuava la cinta, des-
plegava el pergamí i llegia ansiós, a la 
claror d’una atxa:

Els normands entren a França,
ajudeu-me, el meu nebot,
que si vós me deu ajuda
cada braç valdrà per dos.

La rúbrica era de Carles. Nor-
mands, homes del nord, alts i fornits, 

per sorpresa, escampaven el terror, 
destruïen, saquejaven... Més temibles 
que els sarraïns.

Guifre es devia al seu rei. Ja era al 
camp de batalla amb la seva host. Ell 
al davant, brandant la llança, cobrint-se 
dels dards i els cops d’espasa amb aquell 
escut sense cap senyal heràldic, defen-
sant el seu rei, infonent coratge a les 
tropes reials. Deturaven amb força l’en-
vestida normanda i contraatacaven amb 
fúria, de tal manera que els invasors es 
batien en retirada.

Els francesos es pregunten:

Qui és aquest batallador?
—El comte de Barcelona,
el comte Jofre el Pelós.

Els perseguia, bregava arrauxat 
amb els qui encara resistien. Ai, que 
cau del cavall! Un llançó enemic se 
li havia clavat al pit! Els seus homes, 
entre una pluja de dards, el retiraven 
al tendal mig desmaiat. L’ajeien en 
un baiard procurant deturar la sang 
que borbollava de la seva ferida. La 
notícia ressonava en el camp de bata-
lla, barrejada amb els crits de victòria 
dels francs.

Tot seguit, Carles el Calb acudia sol-
lícit a reconfortar-lo. Guifre el Pelós 

la cota de malles. Intentava incorpo-
rar-se en veure el rei, però se sentia 
feble. El rei s’hi acostava.

Carles mira les ferides,
les armes mira el Pelós,
tot mirant les seves armes
sospirava de tristor.
—No sospireu, el bon comte,
mon metge arriba tantost.



20    LLENGUA NACIONAL - núm. 79 - II TRIMESTRE DEL 2012

HISTÒRIA

L’escut del Pelós penjava del pal de 
la tenda, al capçal del baiard. Guifre no 
deixava de mirar-se’l amb recança:

—De les nafres no me’n sento,
sols me sento de l’honor,
puix en el camp de batalla
al meu escut no hi ha flors.
—Si el teu escut n’està sense,
ton pit està vermellós.
Posa els dits en la ferida,
els passa per l’escut d’or.

Amb la mà dreta xopa de sang, 
Carles el Calb marcà l’escut del comte 
Guifre amb quatre grans ditades. Tot-
hom s’adonà de la solemnitat del gest. 
Quatre barres de sang travessaven de 
dalt a baix l’escut del comte.

Si el comte Jofre plorava,
encara plora més fort,
mes les llàgrimes de pena
ja són llàgrimes de goig.

Carles el Calb l’abraçava i Guifre, 
recobrant-se de la seva ferida, responia 
al seu rei amb emoció:

—Grans mercès, el rei de França,
grans mercès, l’emperador.

Però el seu pensament anava més 
enllà d’aquell moment, del rei i dels 
guerrers que l’envoltaven. Pensà en cada 
un dels seus comtats, en un país lliure 
anomenat Catalunya i en tots els cata-
lans. Pensà en el present i en l’avenir, 
fins avui dia. L’oriflama de l’escut i la 
bandera resplendien al sol.

Si ja no puc tornar a veure-us,
Catalunya i Aragó,
aquest testament us deixo
escrit amb sang del meu cor;
graveu-lo en totes les torres,
brodeu-lo en tots els penons,
i porteu les quatre barres
a les quatre parts del món.

Llegenda narrativa: 
les quatre barres

En el segle viii els sarraïns van 
envair tota la Península Ibèrica i part 
del que ara és França. Foren derrotats 
en la batalla de Poitiers, i els francs, 
de mica en mica, els feren recular 
fins al sud del riu Llobregat. Guifre 
el Pelós, procedent de la casa reial de 
Carcassona, era un cavaller lleial al rei 

dels francs. L’any 870 el rei franc Carles 
el Calb va proclamar:

—Per la teva lleialtat i compromís, i 
pel teu bon nom, jo et nomeno comte 
d’Urgell i la Cerdanya, estimat Guifre.

Vuit anys més tard, també va esdeve-
nir comte de Barcelona, Osona i Girona.

Així, doncs, Guifre fou el senyor 
de la Catalunya d’aquella època: del 
Llobregat als Pirineus. El territori d’en 
Guifre feia frontera amb el dels sarraïns 
i actuava de barrera entre aquests i els 
francs. Tenia bons propòsits.

 Entre altres coses, es proposà recon-
querir la muntanya de Montserrat i tot 
seguit repoblar l’interior de Catalunya. 
Per això, els nobles servents hagueren 
de trobar una bona estratègia i dur-la a 
terme sense por.

Els sarraïns no eren l’únic maldecap 
dels francs. Al nord de l’actual França, 
a tocar del canal de la Mànega, hi vivien 
els normands. Aquests normands, que 
més tard conqueririen les illes britàni-
ques, eren un guerrers ferotges. Com 
que els francs eren probablement igual 
de ferotges, els uns i els altres anaven 
a garrotades cada dos per tres.

Guifre sempre va mantenir bones 
relacions amb els francs, perquè n’era 
família i perquè li havien atorgat els 
comtats al sud dels Pirineus. Quan els 
francs van ser atacats pels normands, 
al nord de l’actual França, Guifre el 
Pelós va convocar el seu exèrcit i els 
va dir:

—Fins ara hem solucionat amb efi-
càcia assumptes de la nostra terra; 
ara ens toca ajudar els nostres cosins 
francs. Endavant!

Guifre el Pelós, amb el seu exèrcit 
daurat, va posar-se en camí. El seguia 
una rècula de cavallers i escuders armats 
amb llances, espases, destrals i maces, i 
al darrere anaven carros i màquines de 
guerra. L’exèrcit català va travessar els 
Pirineus i llegües i llegües per anar en 
auxili dels francs.

Guifre i els seus homes van unir-se 
a Carles el Calb, rei dels francs i oncle 
de Guifre, en la lluita contra els nor-
mands. La batalla va ser molt cruenta, 
i sembla que, quan van arribar els cata-
lans, els normands gairebé la tenien 
guanyada.

—Arribà el cosí Guifre. Visca! Arri-
baven els homes de refresc! Som-hi!

Les forces havien canviat, i els cata-
lans afirmen que va ser gràcies a ells 
que es pogué guanyar aquella batalla. 
Tanmateix, molts homes van resultar 
ferits en el combat, i entre ells el mateix 
comte Guifre el Pelós, acabat d’arribar.

—Senyor, senyor, esteu ferit! Cuiteu!

Traspassada l’armadura per una 
llança, Guifre havia caigut a terra, i ara 
miraven de guarir-li les greus ferides.

Amb la batalla guanyada i els nor-
mands vençuts i fugitius, en saber el rei 
Carles el Calb que Guifre el Pelós estava 
ferit de gravetat va exclamar:

— Déu meu! Com és possible? El meu 
estimat nebot! Dueu-me ara mateix a 
la tenda on reposa.

Allà va trobar-lo agonitzant entre els 
seus homes de confiança, sense cap pos-
sibilitat de sortir-se’n.

Carles el Calb, molt dolgut per 
aquest tràgic final, va preguntar-li:

—Guifre, què puc fer per agrair-te el 
teu ajut i el dels teus homes, i per com-
pensar-te per aquest malaurat desen-
llaç?

I Guifre, contemplant el seu escut 
daurat i llis, va dir:

—Senyor, feu-me l’honor de donar-me 
un escut d’armes, que el meu encara no 
en té cap i és ben buit.

I és que en aquells temps tots els 
cavallers volien lluir algun símbol a l’es-
cut, com a senyal de noblesa.

Aleshores, segons explica la lle-
genda, Carles el Calb va mullar la mà 
en la sang de les ferides de Guifre el 
Pelós i va pintar quatre ratlles amb la 
sang sobre el fons daurat de l’escut, la 
sang noble d’un cavaller lleial, dient-li:

—Des d’avui, comte, aquestes seran 
les teves armes.

Amb el pas del temps aquelles quatre 
ratlles es van anomenar quatre barres. I 
també amb el pas del temps aquell escut 
va esdevenir la bandera catalana.
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La interpretació

La llegenda no és sinó la història 
de la invasió sarraïna de l’any 985, a 
conseqüència de la qual Borrell II es va 
declarar independent del rei de França. 
Històricament, doncs, el protagonista 
de la lluita contra els sarraïns no va 

comte Borrell. La llegenda considera 
que va ser el rei franc Carles el Calb 

aquell temps, el rei franc era Lluís el 

però, és explicar l’origen de l’escut 
català i de la bandera.

Aquesta superposició entre història 
i llegenda obeeix a la tendència gene-
ralitzada del llegendari de magnifi-
car determinats personatges –Guifre 
el Pelós, Carlemany, Jaume I, Serra-
llonga, el rector de Vallfogona, etc.– 
als quals hom atribueix acumulativa-
ment determinades gestes, tradicions, 
acudits o anècdotes; unes de base his-
tòrica, unes altres d’imaginades, super-
posades i no sempre coincidents en 
l’època, el lloc ni en les persones. Així, 
Guifre el Pelós és exalçat com el cap de 
la dinastia comtal i capdavanter de la 
reconquesta catalana. 

Guifre va ser l’últim comte designat 
pels reis carolingis i, doncs, el primer 
a transmetre, d’una manera natural, el 
títol per via hereditària. Deixa de ser 
un funcionari del rei per a convertir-se 
en el fundador del Casal de Barcelona, 
que va governar Catalunya durant mig 

-
sió. Així fou com, en no intervenir-hi el 
nomenament reial, Guifre esdevingué 
hereu, i aquest fet afavorí el procés cap 
a la independència. 

La llegenda de les quatre barres és 
bonica, però té pocs elements d’història 
real. Entre altres imprecisions, Guifre 
no podia haver acudit a ajudar l’em-
perador Carles el Calb a lluitar contra 
ningú, perquè, en el moment de la mort 
del comte, aquest monarca feia vint anys 
que era mort. D’altra banda, Carles el 
Calb no pogué tenir res a veure amb 
l’origen de l’escut català, ja que en el 
segle ix l’heràldica no existia.

L’existència de la llegenda, però, 
no ens ha de fer dubtar de la impor-

tància del comte Guifre, ans al con-
trari. Les llegendes, si bé poden no ser 
històricament exactes, no tracten mai 
d’individus mediocres o poc transcen-
dents, sinó que perpetuen la memò-
ria dels grans personatges. I el comte 
Guifre n’és un.

Els poetes
La narració sobre Guifre tingué 

una gran difusió. Esdevingué de gran 
popularitat a partir del segle xix amb 
les influències romàntiques i el movi-
ment de la Renaixença, molt hàbil a 
l’hora de recuperar o crear els sím-
bols de Catalunya: en aquest sen-
tit destaquen les aportacions al vol-
tant de la llegenda fetes per Joaquim 
Rubió i Ors –conegut com Lo Gaiter 
del Llobregat– en la seva poesia Jofre 
el Pelós de 1839, per Josep Coroleu 

Les barres de sang, per 
Jacint Verdaguer en un poema també 
titulat Les barres de sang, o el popular 
Antoni Bori i Fontestà.

Antoni Bori i Fontestà

Potser el poema més conegut és el 
d’Antoni Bori i Fontestà, L’escut de 
Catalunya, que forma part del poemari 
titulat Lo trobador català
nostres avis l’aprenien de memòria a 
l’escola. En reproduïm uns fragments:

En la que sant Jordi empunya
bandera de color blanc
hi ha l’escut de Catalunya
amb quatre barres de sang.
D’aquestes barres la història
està escrita amb lletres d’or
per saber-la de memòria

i gravar-la en nostre cor.
Essent Carles rei de França
i senyor dels catalans,
entraren, folls de venjança,
en ses terres els normands.
Al saber la nova empunya
el comte l’arma i l’escut,
i s’enduu tot Catalunya
cap a França resolut.

* * *
Mes quan vençut reculava
l’enemic, rostos avall,
un llançó al pit se li clava
i el fa caure del cavall.

* * *
I a l’entrar a dur-li la nova
de que els normands han perdut
veu el rei al comte Jofre
mirant trist el seu escut.

* * *
—Des d’avui, de vostra terra
sereu comte independent;
sereu mon company en guerra
i en pau l’amic més prudent.
—Grans mercès, el rei de França
–li respon Jofre el Pelós–;
no em reca, no, el cop de llança
que dessagna tot mon cos.
El que em reca i cor-me-lliga
és veure llis mon escut
sense cap blasó que diga
els honors que he merescut.

* * *
—Amb sang del cor a la guerra
haveu guanyat el blasó;
quan torneu a vostra terra
brodeu-lo en vostre pendó.
I passant quatre ditades
del brau Jofre en l’escut blanc,
hi deixava senyalades
les quatre barres de sang. u


