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LA LLEGENDA D’EN GUIFRÉ “EL PILÓS”  
 
Al segle IX la futura Catalunya està dividida en dues parts. L’anomenada Catalunya Vella, la part nord, fins a la línia 

Llobregat-Cardener-Segre, que obeïa, si més no en teoria els sobirans Carolingis. Mentre la part sud, Catalunya Nova era 

domini musulmà.  

L’Imperi Carolingi que dominava la Gal.lia anomenava aquesta terra la Marca: distric-te fronterer que protegia els francs de 

les molestes incursions musulmanes.  

Al voltant dels anys 883-884 comencen de nou les hostilitats entre els Sarraïns i els comptats catalans al davant dels quals es 

situava Guifré, Compte de Barcelona. La lluita co-mençà a conseqüència dels avenços repobladors per terres d’Osona i el 

Bages. En resposta, el Balí musulmà de Lleida fortificà la ciutat, operació que el compte de Barcelona intentà aturar i va ser 

derrotat (884).  

Durant les esmentades repoblacions, els camperols als quals s’els permetia instal.lar-se en terra nova, tenien l’obligació de 

cedir al Senyor de les terres una part de la collita de la tinença a canvi de “l’alou” (territòri de petita superfície que el senyor 

cedia al pagès destinat a ubicar-hi la casa amb els seus annexos). Així mateix l’havia d’informar del nombre de ma-sos i 

habitants, dels tipus de boscos i la seva grandària, dels rius que hi corrien, dels animals que s’hi podien trobar i de la qualitat 

i la quantitat de producció dels camps, és a dir, que s’hi podia conrear i si creixia ràpid i bo. Els senyors propietaris volien 

estar ben informats de co-m eren els seus nous dominis i de tot el que hi passava en ells, ja que tenien poder absolut sobre 

ells, sobre la terra, sobre els animals i sobre les persones. Si un pagès es volia casar, havia de demanar permís al senyor, si 

volia més terra per conrear, també, si volien moldre gra per fer-ne pa, havien d’anar al molí dels senyor i pagar per utilitzar-

lo…  

En això es basava la relació de vassallatge, tothom servia algú, els camperols al senyor de les terres, els sen-yors a d’altres 

senyors més poderosos, aquests als comp-tes i finalment, els comptes al rei.  



L’any 897, Guifré “el Pilós” resultà mortalment ferit en una batalla, ón es va veure obligat a participar perque el seu rei li va 

demanar ajuda i, des del llit de mort el rei Carolingi li concedí el desitg de tenir una en-senya pròpia en agraïment a la 

valentia que havia mostrat en el camp de batalla.Així marcà amb la seva sang que li brollava de la ferida, quatre barres en el 

seu escut daurat. Aquesta ensenya és avuí dia encara la senyera de Catalunya. 

 




