
L’estelada, una bandera per  a 
Catalunya 



Testimonis dels quatre pals 

• La bandera sorgeix com a horitzontalització de 
l’escut 

• És un dels escuts més antics d’Europa 
• Primer testimoni: segell del comte Ramon 

Berenguer IV (any 1150 i matriu feta sobre l’any 
1137) 



L’any 1187, el compte-rei Alfons el Cast concedeix a la 
vila de Millau, a l’Occitania possesió des de 1112 del 
Compte de Barcelona, el privilegi d’usar un segell 
amb “nostra ensenya” (vexillum nostrum). Al segell hi 
apareix una bloca, i en els segells dels antics reis d’Aragó 
no hi aparèixen mai, però sí en els de Ramon Berenguer 
IV o en els dels seus fills. 



• A la Catedral de Girona hi són enterrats el 
compte Ramon Berenguer II (mort al 1082) i la 
seva besàvia la comtessa Ermessenda de 
Carcassona (morta el 1057). A la tomba hi 
apareixen pals verticals. 



• 1382 Crònica de Pere III al foli 35v “(Alfons el 
Cast) mudá armes e senyals daragó e pres 
bastons". 

• 1396 la reina María de Luna, una aragonesa, 
es referí  a  l’escut dels quatre pals, dient: ”el 
senyal del comtat de Barcelona, sent aquest 
de barres grogues i roges",  

• 1406: El comte-rey Martí I l’Humà, parla de "la 
bandera nostra antiga del principat 
de Catalunya". 

 

 



• Genealogia regum Navarrae 
et Aragoniae et comitum 
Barchinonae(1380): «Ramon 
Berenguer IV comte de 
Barcelona,  (f.34r) [...] Mai no 
va voler ser anomenat rei, 
sinó administrador del regne, 
ni canvià les armes comtals, i 
àdhuc el Senyal Reial és 
aquell que era del comte de 
Barcelona. (f34.v)» Numquam 
tamen voluit rex appellari, 
sed administrator regni, nec 
arma comitatus mutare, unde 
adhuc signa regalia sunt illa 
que comitis Barchinone erant. 
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Altres símbols utilitzats 

Segell i moneda de Ramon Berenguer I, 
utilitzat també per Ramon Berenguer II, III i IV 



Primer origen llegendari: Otger Kathalon 

• Otger Kathalon i els nou barons de la fama: 
mítics fundadors de Catalunya al segle VII. 



Segon origen llegendari: Guifré el Pilós 

El compte Guifré (878-897) morí en batalla i el 
rei franc li donà un escut. 



Possibles orígens remots: dues peces 
ibèriques que es troben als museus de 
Lleida i de València 



El 10 d'octubre de l’any 732, a Tours, els francs vencen 
l'exèrcit islàmic comandat per Al Gafiki i frenen 
l'expansió musulmana cap a Europa. "A partir d'aquest 
moment, els reis carolingis inicien una contraofensiva, 
en el marc de la qual és tan fort el paper que juga la 
població autòctona que els governants, encara que 
siguin d'origen visigòtic, s'hi han d'acostar i recolzar-s'hi 
per avançar. Els pagesos dels Pirineus, que en aquesta 
època tenen una sobrepoblació, són els que fan possible 
l'expansió dels comtats catalans. I aquesta gent del 
territori són els antics ibers, i els reis hi han de comptar 
amb ells“... 

Una teoria sobre el seu origen 



Al 988, Borrell II s'independitza del vassallatge del rei 
franc. És un moment en què "es lluita contra els 
musulmans, però també es tem els castellano-
lleonesos, que podrien tenir aspiracions sobre els 
territoris d'aquí. Tots els historiadors medievals 
coincideixen que llavors es produeix un retrobament 
de la població amb les tradicions visigòtiques, romanes 
i pre-romanes". 
Així doncs, si volien, si necessitaven, un escut que els 
identifiqués, "havien de buscar-li una simbologia amb 
la qual tota la població del territori estigués 
familiaritzada: els dibuixos geomètrics dels ibers, que 
representaven a la seva ceràmica“. (Article d’Ignasi 
Catalan publicat al Diari de Terrassa el 13 de gener de 
2011):  http://data.inh.cat/files/files/2012072312244988624.pdf 
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• Amb el temps els quatre pals esdevenen símbol territorial de 
Catalunya i no només ensenya personal representativa del 
llinatge dels comtes-reis. 



Primers orígens de l’estelada 
L’estelada com a bandera de Catalunya esdevé com a tal 
a partir de l’aprovació de la Constitució Provisional de la 
República Catalana l’any 1928 a l’Havana. En el Capítol II 
Article 3r, hi diu textualment: “La bandera oficial de la 
República Catalana és la històrica de les quatre barres 
roges damunt de fons groc; amb addició, en la part 
superior, d'un triangle blau i amb una estrella blanca de 
cinc puntes al centre”. A l’article 4t hi diu: ”L'escut 
nacional de Catalunya és anàleg a la bandera anterior.” 
 
 
 

 
 

http://webs.racocatala.cat/estelada/c1928.pdf 

http://webs.racocatala.cat/estelada/c1928.pdf


• L’Assemblea que prenia aquests acords era presidida 
per Francesc Macià i Llussà, enginyer, ex-militar, 
polític català a l’exili i president de l’organització Estat 
Català, amb la qual ja havia intentat alliberar el país 
el 1926 (fou l’episodi conegut com a Fets de Prats de 
Molló). L’acompanyaven a la mesa 10 persones, bona 
part de les quals eren catalans residents a Cuba, i hi 
participaven 25 delegats acreditats. Nombrosos 

catalans no assembleistes els acompanyaven.  

 



Alguns assembleistes constitucionals de 
la República Provisional de Catalunya 



Prèviament a l’aprovació de la 
Constitució provisional, la bandera 
així descrita, (triangle blau i estrella 
blanca), va ser utilitzada des de 
finals del segle XIX per diferents 
partits i associacions catalanes en 
ocasió de l’esclat de la 
independència de diferents colònies 
de l’època incloses les de l’Imperi 
Espanyol l’any 1896. 

L’any 1904 apareix un cartell 
commemoratiu de la presa de 
possessió de la Unió Catalanista al Pi 
de les Tres Branques on apareix 
l’estel blanc damunt les barres. 

Orígens previs a la Constitució 
Provisional de 1928 



Versió primigènia de l'estelada, datada el 1908 i 
fotografiada a París a la seu de la Lliga Nacionalista 
Catalana. 



Segell 
commemoratiu  de 
la Societat de les 
Nacions l’any 1919 



Escut del Centre Català l’any 1930 



Vicenç Albert Ballester va ser el principal col·laborador en el seu 
disseny juntament amb Josep Conangla i Fontanilles  



La primera fotografia 
data de 1918 a 
Montserrat, junt amb la 
bandera dels Estats 
Units, donat que  El 
President Wilson va 
proclamar els famosos 
14 punts sobre els drets 
de les nacions. Encara 
que en aquell temps les 
fotografies eren en blanc 
i negre, existeix una 
representació impresa a 
color en un revista de 
l’època. 

Datat l'11 de setembre de 1918, el document reclama la revisió del Tractat d'Utrecht. 
Editat pel Comitè Pro Catalunya 



Revista La Nova Catalunya de l’any 
1908 



Segell del Comitè Pro Catalunya on apareix 
l’escut històric dins d’una estrella de cinc puntes 



Foto del complot de Prats de Molló de 
1926 



Com a fet remarcable, s’ha de dir que els més de 
5.000 voluntaris catalans que van participar amb 
les tropes franceses a la 1a Guerra Mundial (any 
1914), engalanaven les seves baionetes amb la 
bandera estelada abans d’entrar en combat a les 
batalles de Verdum i Belloy-en-Sarterre a prop 
del riu Rhin. 

Lliurament de bandera al 
Museu de París 



Va ser utilitzada del 1936  al 1940 per: 
La 556 i la 132 Brigada Mixta (antiga Columna Macià-Companys). 
El Regiment Pirinenc núm. 1. 
La Columna Volant Catalana que intentà conquerir Mallorca per la República. 
El Front Nacional de Catalunya que col·laborarà amb la Resistència Francesa, 
els serveis secrets britànics i els serveis secrets polonesos a la Segona Guerra 
Mundial. 



Desfilada militar a Barcelona l'11 de Setembre de 1936  



El triangle 

Segurament la incorporació d’aquest triangle va 
estar en part influït pels cubans insurgents a la 
guerra de la independència cubana coincidint 
amb el fet que el Govern Provisional Català a 
l’exili estava en aquell moment a l’Havana. 

Altres banderes tenen també el triangle: 

Cuba Puerto Rico Txèquia 



El triangle 

• Els cantons del triangle s’associen amb el lema: llibertat, 
igualtat, fraternitat, adoptat per les repúbliques en general. 

• El triangle també representa les tres dimensions del món 
físic, així com també se li atribueixen diverses simbologies en 
diferents tradicions universals. 

 

 



 
També s’ha relacionat amb el número 
tres:  
La Santíssima Trinitat cristiana  
La versió Hinduísta-Budista: Brahma, Xiva i Visnú 
La versió egípcia: Hisis, Osiris i Horus 
I els goths que creien en: Wottam, Freia i Thor. 
 
o des d’un punt de vista més occidental: Força, 
intel·ligència i amor que serien les tres coses que omplen 
tota l‘existència. 

 



Representa  l’estabilitat (el triangle està en equilibri 
estable quan es recolze en un dels seus cantons), i 
també la simplicitat i l’harmonia. 



Aquest triangle s’ha volgut relacionar amb la 
maçoneria, però aquesta l’adoptà partint de fonts 
ancestrals i sol ser un triangle isòsceles i no pas un 
triangle equilàter. 



El mapa actual del Principat, si només considerem la part per sota 
dels Pirineus, té aproximadament la forma de triangle i és conegut 
dins del món de la cartografia com el: 

 “triangle català” 

 



El color blau del triangle 

El color blau s’associa amb el color del cel, que és l’element 
que abraça i uneix a tota la humanitat i a la vegada al propi 
estel blanc. És per tant simbòlic de la humanitat. El planeta 
terra és de color blau. 
Altres interpretacions també l’associen amb el color del Mare 
Nostrum que abraça el litoral català i que va ser testimoni de 
l’expansió catalana primer i catalanoaragonesa després, així 
com el blau i el blanc eren els colors de les veles dels vaixells 
de l’almirall Roger de Llúria (Ruggiero di Lòria). 

Durant la guerra del 36, algunes embarcacions de milicians la 
mostraren. A partir de 1939 la seva exhibició i possessió fou 
castigada per considerar-la un símbol independentista i 
republicà. 



Alguns símbols del món amb el color blau 

Bandera de Texas Bandera de Xile Bandera de França 
(1794-1814, 1814-
1815,1830 a l’actualitat) 

Segell dels Estats Units d’Amèrica 

Bandera dels Països 
Baixos que 
obtingueren la 
independència de 
l’Imperi Espanyol el 
1640) 



L’estel blanc 
• Principal significat: la independència: és 

l’estel solitari en mig de la immensitat del 
firmament (el firmament és de color blau) 

• El Lone Star de la bandera texana té també 
el mateix significat. A la mateixa bandera 
dels Estats Units hi apareixen 50 estels de 5 
puntes que representen cadescun dels seus 
estats federats. Cal ressaltar que els estels 
de la bandera d’Europa tenen un significat 
molt diferent ja que no representen els 
països que formen la Unió Europea. 

 



• Cada una de les cinc puntes representa una 
extremitat del cos humà (el cap, el braços i les 
cames), per això cal que la punta superior que 
representa el cap, sempre estigui a la part 
superior, per tant la seva posició tindrà una 
orientació diferent si està a l’escut (vertical) o a 
la bandera (horitzontal). 

• L’estel de 5 puntes està representat a l’Home de 
Vitruvi on existeixen relacions amb el número 
d’or o proporció àuria  que pren el valor de 
1,61803... ja conegut per Euclides, pels 
pitagòrics i els egipcis. Molt utilitzat a 
l’arquitectura i l’art, així com també apareix a la 
naturalesa especialment a la biologia. 

Els segments colorats tenen 
proporcions àuries  



• L’estel de 5 puntes és un pentagrama: 5 representa el 
microcosmos humà: 5 extremitats, 5 sentits, 5 dits a 
cada mà i peu, dels quals la seva suma 10 és la base 
del sistema de numeració que utilitzem. 

• També representa el poder, per això és utilitzat pels 
militars d’arreu del món. 

• Cal remarcar que no té res a veure amb l’estrella de 
David dels jueus, ja que aquesta última té 6 puntes i un 
significat totalment diferent. 

• Curiosament una entitat bancària catalana té com a 
logotip un estel de 5 puntes un tant deformat que 
representa una persona posant una moneda a una 
guardiola, és un dibuix d’en Joan Miró. 

 



El color blanc de l’estel 
• És blanc com les estrelles del cel que representa que des de la 

terra així es veuen. 
• El blanc forma part de la bandera de St. Jordi. Aquesta 

bandera alguns la consideren més antiga que les quatre barres 
i representava al poble de Catalunya i el seu exèrcit, mentre 
que les barres representava la seva monarquia.  Sembla lògic 
per tant que aquest color ha de ser present a la bandera que 
pretén representar a la nació catalana: govern i poble de 
Catalunya (senatus populusque romanus) era el lema de 
Roma. 

• Pel que fa al color vermell de la creu de St. Jordi, ja està 
present a les mateixes barres. 

• Curiosament i en el cas d’una creu clàssica la relació entre el 
pal llarg i el curt també és el número d’or 1,61803... igual que 
la Creu Llatina encara més antiga. 

• Els colors vermell, groc i blau són els colors primaris, és a dir 
que combinant-se entre ells poden originar tots els altres 
colors. 

• El color blanc s’obté combinant tots els colors de l’arc iris i 
representa la puresa a partir del tot. 

 
Model tradicional RYB 



En tots els edificis pagats per la Generalitat de 
l'edat mitjana, com per exemple el mateix 
Palau o la Coronela, hi és representat l'escut de 
Sant Jordi. 
La bandera de la Creu de Sant Jordi va 
esdevenir la bandera de l'exèrcit català, i de 
la Gran Companyia Catalana que ja l'usava.  
Mes tard, Pere Terç el Cerimoniós, en carta del 
6 de febrer de 1359 al seu germà Ferran indica 
que: 

"...havam ordenat que totes les companyies de cavall tinguen, el dia 
de batalla, sobresenyals a senyal de Sent Jordi, E axí, manam-vos e 
us pregam que façats fer per vos matex e semblantment féts fer a 
cascú dels vostres dits los sobresenyals, que sien blancs de tot ab la 
Creu vermella“ 

Les mides i proporcions de les banderes de la Generalitat 
eren: Bandera quadrada de 2 x 2 m. aproximadament.  
El pal de la creu equivalent a 1/9 de la llargada en una altra 
representació. 



• L’any 1968 el Partit Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN), del qual actualment només en queda un petit grup 
de persones i que mai no ha obtingut representació 
parlamentària,  va introduir l’estel vermell sobre triangle 
groc influenciat potser per les tendències dels anys 60, el 
famós maig del 68, la guerra freda o per la creença que 
només es podia ser veritable català sent marxista. Aquesta 
modificació de la bandera seria en tot cas, una 
representació d’una tendència política però mai no ho seria 
de tota la nació. 

• Resulta curiós que les banderes estelades utilitzades a la 
Primera i Segona Guerra Mundial abans citades, on la 
majoria dels combatents eren d’ideologia marxista, 
utilitzaven però la veritable bandera estelada del triangle 
blau i l’estel blanc. 



Dimensions de la bandera 
• La llargada de la bandera respecte a la seva amplada 

hauria d’aproximar-se a la relació 3:2 que té el valor de 
1,5 proper a 1,61803... 

• Encara més propera seria la relació 8:5 = 1,66, donant-li 
així un aspecte de gran esveltesa. 

• Aquesta norma s’aplica a totes les banderes del món 
en general, encara que no és d’obligat compliment. 

• Estrictament parlant, la relació de màxima esveltesa i 
màxim valor estètic vindria donada per la fórmula:  
1+ √5 /2 = 1,61803... Però potser seria poc pràctic a l’hora de 

tallar la tela per a confeccionar la bandera. 



Aquesta és la nostra bandera 



Marcel Sayol i Quadres membre de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia,  Vexil·lologia, Paleografia i Nobiliària. 


