Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya (FEHC)

"Es una senyera 100% Catalana”

A la web de la FEHC, el 25.set.2006, vam publicar dins l'apartat Apunts de la secció Mapes
Antics, un article titulat “Variabilitat Iconogràfica de la Senyera Catalana”, on ja vam
concloure que el número de pals i l’orientació d’aquests podien ser iconogràficament
variables, sense la pèrdua de la seva identitat i simbologia genuïnament catalana.

XIII. Jaume I,
“Cantigas de
Santa Maria”

XIII. Soldat
Català. Es.
Sant Fructuós
Bierge (Osca)

1558. Funerals de
Carles I

Pàgina .-1-

1535. Campanya de
Tunis

Tortosa, mapa de
1555 del
Portuguès
Sebastiao Lopes

També vàrem publicar el 18.set.2006 dins del mateix apartat, un article anomenat “Origen
de l'actual bandera espanyola 1784-1845” Les conclusions d’aquest determinaren que:
• L’origen representatiu dels actuals colors de la bandera espanyola, el vermell i el groc,
tal com són avui en dia són del segle XVIII (1785).
• En qualsevol mapa, gravat, pintura, tapís, bandera, escut, vaixell, exèrcit, ... anteriors a
1714 on veiem una bandera o escut, amb barres vermelles i grogues, es tractarà
irrefutablement del pals dels comtes de Barcelona que desprès també esdevingueres
reis de distints territoris, com l’Aragó, Barcelona, Mallorca, Nàpols, Sardenya, Sicília...
mai podrà tractar-se dons, d’un senyal distintiu del regne de Castella.
• El fet que Carles III escollís una bandera amb pals (horitzontals) i amb els colors
vermells i grocs no es pas una casualitat. Va ser una premeditació i una apropiació
descarada de la iconografia catalana (mapes, gravats, pintures, tapissos, banderes,
escuts, vaixells, exèrcits, ... ), utilitzada i documentada com a mínim des del segle XII
fins al XVIII (1714). Primer s’apropiaren de la nostre història, que tornaren a re
escriure i finalment s’apropiaren de la nostra iconografia.

Per recolzar encara més aquestes conclusions, a continuació teniu un conjunt d’imatges amb
senyeres catalanes, d’us corrent a l’època, on casualment son idèntiques a l’actual bandera
espanyola. Són senyeres de dos pals.

Soldat Català: “Llibre de les Coronació dels Reis
d’Aragó” (segle XIV)
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- Imatge Acolorida -

1494 Lletra d'en Colom, Sortida de Pals

- Imatge Acolorida -

1494 Lletra d'en Colom, Sortida de Pals (Ampliació)

- Imatge Acolorida -(Ampliació)

1494 Lletra d'en Colom, Sortida de Pals

- Imatge Acolorida -

Pàgina .-3-

Nau d’en Cristòfol Colom: Carta Portuguesa de l’Oceà
Índic. (1510)

- Imatge Acolorida -

Armes de Carles I (Catalunya, Castella, Ducats de
Borgonya i Imperi Germànic)
“Praeclara Ferdinandi Cortesii de nova maris oceani
Hyspania narratio” (1524)

- Imatge Acolorida -

Mapa de Tenochtitlan (Ciutat de Mèxic)
“Praeclara Ferdinandi Cortesii de nova maris oceani
Hyspania narratio” (1524)

- Imatge Acolorida -
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CONCLUSIONS
• Que hi ha iconogràficament i tradicionalment més català que l’actual bandera
espanyola?. IRONIES DE LA VIDA.

Ajuda’ns a reconstruir la nostre desapareguda i oblidada història enviant-nos els teus
comentaris o coneixements al respecte a info@HistoCat.com.

Enric G.
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