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principis d’agost de l’any
897. el comtat d’osona
forma part del que els 
cronistes francs 
anomenen marca Hispànica. 

És a dir, la zona 
fronterera de l’imperi
carolingi que limita
amb Hispània.
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bona
punteria,

ennecó. estem de
sort, aquest

comerciant anava
ben carregat.

sí. 
aquest estiu no

ens caldrà buscar
feina, ni suarem com

porcs per 
guanyar-nos

el...

!?
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comte guifrÉ, 
comtessa, Hem

sorprès un parell
de lladregots.

els podem dur
a ripoll amb

nosaltres, pare, i
els jutjarem

allà.

no Ho sÉ, borrell... no
som dins la jurisdicció

del monestir. a mÉs, quan
arribem ja tindrem prou
reunions i assemblees i

no cal afegir-Hi mÉs
sessions.

mira, 
això Ho

resoldrem
aquí mateix...

ara veurem com
imparteix justícia, 

el pare.

però,
seniofrÉ, 

aquests Homes
tenen dret a un
judici. aquí no

podem…

es
mereixen

alguna cosa
mÉs que un
judici, fill...

...es 
mereixen 

una altra 
oportunitat.
d’on veniu,

nois?
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el meu germà
belasc i jo venim de

la cerdanya. fa dies
que no mengem i…

teniu. aneu
cap a ponent i
lliureu aquest 
document al 

veguer de
cardona... 

si
us afanyeu,

Hi sereu abans
del capvespre.

gràcies
nobilíssim

guifrÉ, 
gloriosíssim

comte…

moltes
gràcies,

senyor!

...us 
assignarà
una terra
perquè us

en feu 
càrrec...

no m’Ho agraïu tant.
a la frontera us
espera una vida 

perillosa i exposada a
les incursions dels 

senyors de la
frontera superior de

l’al-andalus*...

...però si 
defenseu i treballeu

la terra durant
trenta anys, 
serà vostra.

...i us donarà eines, 
llavors, bestiar i 
aliments perquè

pugueu sobreviure
fins a la primera 
collita.

* territori de la península ibèrica sota domini islàmic.
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a aquest pas,
pare, aviat serà mÉs

perillós viatjar pels
comtats de frontera 

que passar-la i anar a
lleida a fer una visita

al valí llop ibn
muHammad.*

seniofrÉ,
de vegades, no

es pot tenir
tot... ...i

ens cal
poblar les

terres de la
frontera.

per un moment,
quan el pare Ha tret

el ganivet, m’Ha 
semblat que…

ets un Home 
Honest, borrell.

seràs un bon comte el
dia que el teu pare falti. 

*governador de lleida, del llinatge dels banu qasi.

això
si el rei

dels francs
em nomena

a mi.

el rei odó És
molt lluny 

d’aquestes terres, i
prou feina tÉ a 

conservar la corona
per preocupar-se de

qui les governa.

voleu dir que aviat ens
desvincularem dels
monarques francs? 

els
reis francs

ens legitimen,
fill. cal mantenir

la fidelitat 
sempre...

i a
la vegada
esperar

pacients que la
distància i el

temps facin la
resta.




