
L’objectiu d’aquest programa de recerca és recollir i publicar
tots els documents referents als comtats catalans fins a l’any
1000, incloent-hi els preceptes dels reis francs expedits a
favor del nostre país. Aquest corpus té un interès excepcional
per a la història dels segles IX i X no només de Catalunya,
sinó també de l’Europa occidental de l’època carolíngia.

Obra ideada i començada per Ramon d’Abadal i de Vinyals
l’any 1920, es divideix en volums corresponents als diferents
comtats. L’obra completa comprendrà l’edició de més de sis
mil documents.

El treball de redacció és molt entretingut i requereix molta
perícia, tant per a l’arreplega dels documents publicats com
per a la recerca dels inèdits en arxius i biblioteques, per
l’aplicació de les diverses ciències històriques i filològiques
—paleografia, diplomàtica, cronologia, llatí medieval, crítica
textual, història de l’època i comparada. A més, l’estat sovint
ben malmès de les còpies conservades obliga a fer un treball
minuciós de reconstrucció i recuperació del text original. La
dificultat del treball, doncs, explica la durada d’aquesta obra,
semblant a la de diversos corpus similars empresos per altres
acadèmies europees.

Catalunya al segle X
Vic: Eumo, 1989

La recerca Catalunya Carolíngia

Volums publicats

Els volums de Catalunya Carolíngia publicats
fins ara són, per ordre d’aparició:
• II, 1 i 2: Els diplomes [reials] carolingis a

Catalunya, 1926-1952, amb 132 
documents.�

• III, 1 i 2: Els comtats de Pallars i 
Ribagorça, 1955, amb 322 documents.�

• I, 1: El domini carolingi a Catalunya,
1986, recull d’estudis de Ramon d’Abadal,
fet per Jaume Sobrequés i Callicó, com a
introducció històrica de tota l’obra.

• IV, 1-3: Els comtats d’Osona i Manresa,
1999, amb 1.873 documents i deu falsos
antics.�

Estat d’execució del programa (2005)

El volum V: Els comtats de Girona, Besalú,
Empúries i Peralada, 2003. El treball fou
començat per Santiago Sobrequés i Vidal
(†�1973), continuat per senyors Sebastià Riera
i Viader i Manuel Rovira i Solà, i revisat a
fons per Ramon Ordeig i Mata. Tots tres hi
han fet una llarga introducció arxivística,
diplomàtica i històrica. Anscari M. Mundó, a
més de la revisió final, hi ha fet un prefaci
on s’explica la història de la redacció del
volum, i una llarga disquisició sobre la forma
catalana dels nombrosíssims antropònims que
hi apareixen, feina en la qual ha comptat amb
l’ajuda de Núria Aramon i Stein, revisora de
l’obra. Els índexs d’antropònims i topònims
han estat reunits per Ramon Ordeig i Josep
Ribas i Solà. El diplomatari comprèn 630
documents entre originals i còpies autèntiques,
més set documents considerats falsos antics.

El volum VI: Els comtats de Rosselló, Conflent,
Vallespir, Capcir i Fenollet havia estat
encomanat a Pere Ponsich (†�2000), que lliurà
uns 540 documents, els quals han estat revisats
i completats fins a 649 per Ramon Ordeig.
Han estat passats a disquet per Rafael Ginebra
i Josep Ribas, amb l’índex alfabètic de noms
preparat per Ramon Ordeig i que revisarà
lingüísticament Núria Aramon. Anscari M.
Mundó hi ha de fer un prefaci amb la història
del volum i la revisió crítica final.

El volum VII: El comtat de Barcelona és l’altre
volum més avançat, amb nombrosa documen-
tació, que depassarà els 1.500 textos. Hi
treballen Pere Puig i Ustrell, Ignasi Baiges i
Jardí, Rafael Ginebra i Molins, Josep Ribas i
Solà (que ja n’han recollit 1.445) i Joan Soler
i Jiménez, que s’encarrega de la confecció dels
índexs. Manquen encara la revisió i la
introducció de Ramon Ordeig, i el prefaci i la

revisió final d’Anscari M. Mundó. Estarà dividit
en tres parts.

El volum VIII: Els comtats d’Urgell i de
Cerdanya és el més endarrerit dels volums,
tot i que es disposa dels reculls recents fets
pel pare Cebrià Baraut (†�2003) i els estudis
de Manuel Riu i Riu i Carme Batlle, que ja hi
han treballat. Encara no es pot fer una
estimació exacta dels documents que pot
comprendre: potser cap a un miler.
També es preveu la publicació d’un darrer
volum amb suplements, complements, docu-
ments oblidats, cròniques i cronicons, a més
d’inscripcions del període carolingi i algunes
làmines amb documents característics per la
seva escriptura o raresa diplomàtica.
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L’Imperi carolingi
(Foto: Fototeca.com)

Materials de
preparació de l’obra
Catalunya Carolíngia
(Foto: Arxiu Ramon d’Abadal i
de Vinyals, Arxiu de l’IEC)

Taula genealògica dels sobirans carolingis
(Foto: Fototeca.com)
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