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PLANTEJAMENT

J

Quan, l'any 1947, l'historiador barceloní Agustí Duran i Sanpere escrivia per a un

text radiat relatiu a l'escut heràldic de Barcelona, manifestava que no podia aconsellar la
consulta de cap obra determinada per a una descripció exacta de l'escut de la nostra ciutat,
puix que semblava que els historiadors i els heraldistes havien defugit sempre l'estudi

d'aquesta qüestió.' Efectivament: no podem invocar cap estudi definitiu sobre la matèria, no

tan sols amb anterioritat a aquesta data, sinó àdhuc als darrers temps, tret d'un article del
mateix senyor Duran, aparegut a la «Revista Barcelona» i que amb el títol «La señal he
ráldica de Barcelona. Su formación y evolución» dedicava unes poques planes al terna." En

la bibliografia que adduïa eren esmentats simplernent articles monogràfics entorn d'alguna
qüestió molt concreta, i entre ells era alludit també un treball que publicàrem nosaltres
el 1949, relatiu a la llegenda de les «barres» catalanes."

De fet, doncs, l'estudi de l'escut de Barcelona ha restat per fer, a desgrat de les direc

trius, encertades com a seves, de Duran i Sanpere, i a despit també que les dades que pos-

1. El escudo heráldico de Barcelona. Historia y significado de sus elementos, a «Barcelona. Divulgación
Histórica», vol. III, Barcelona, 1947, pàgs. 225-231. (Emissió de Ràdio Barcelona del dia 4 de gener d'aquell
any). Aquest article s'ha traduït al català, amb el títol «El senyal heràldic» al recull de Duran i Sanpere «Barce

lona i la seva història», vol. II, Barcelona, 1973, pàgs. 161-170; la traducció catalana és ampliada.
2. La señal heráldica de Barcelona. Su formación y evolución, a «Gaceta Municipal». Ajuntament de

Barcelona, suplement núm. 1. Octubre de 1953, pàgs. 12-17.

3. UDINA, F., En torno a la leyenda de las «Barras» catalanas, a «Hispania», núm. XXXVII (1949),
pàgs. 531-565. (L'extret està esgotat.)
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seïm són abundantíssimes i permeten sens dubte d'arribar a conclusions molt clares respecte
a' l'origen i a la formació, així com també al seu desenrotllament a través de més de set

cents anys."
Hem d'avançar, altrament, una qüestió, i és que els escuts en general no responen a

una disposició que els crea; llur formació no obeeix a una ordre tallant i clara que ens

permeti de situar cronològicament i jurídicament el naixement de l'escut. L'heràldica és en

general una disciplina que ens ensenya l'aparició lenta i el desenrotllament detallat de la
formació de les armes, i en molt poques ocasions ens pot oferir la partida de naixement
dels referits escuts.

'

Per tal d'enfocar la qüestió des d'un punt de vista científic haurem de remuntar-nos

al naixement de cadascun dels elements que integren l'escut barceloní; és a dir: dels qua
tre quarters que el formen.

Com tots els escuts, té bàsicament uns elements interns que són els que constitueixen
els quatre quarters que des de temps immemorials han restat representats en l'escut de
Barcelona; la seva descripció heràldica seria: escut quarterejat: primer i quart, una creu,
i segon i tercer, pals de güella sobre camp d'or. A posta hem deixat d'assenyalar els colors
heràldics que pertanyen al camp de la creu perquè això determinaria ja una definició en una

matèria que, com veurem, és difícil de precisar; per la mateixa raó tampoc no donem el
nombre de pals que mostra l'escut, per tal com aquesta qüestió (l'anàlisi de la qual ens

demanarà força temps) és un dels problemes de l'escut de Barcelona i, per tant, impediria
que comencéssim per una definició abans d'aclarir aquest assumpte, bé que en fer l'enunciat
sense enumeració dels pals, determinem, ja d'antuvi, que el nombre no n'és essencial en

l'escut de Barcelona (n'hi poden haver dos, tres i quatre).

3* Una orientació bibliogràfica, però, pot donar-se amb les següents obres, a les que es refereix DURAN
l SANPERE en la traducció ampliada dels seus treballs de 1947 i de 1953 esmentats abans: a més a més de la
SigiUografia de FERRAN DE SAGARRA que utilitzem moltíssim a través del nostre estudi, la seva Importancia de
la Sigilografía como ciencia auxiliar de la Historia (Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1902), Divisa herál
dica de Barcelona (informe publicat a «Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Barcelona», 1907). Nota aclarato
ria a la publicación del informe del señor Sagarra, d'IGNASI DE JANER (publicat al mateix «Anuario»). Armonial
històrich de Catalunya (obra inèdita guanyadora del Premi Martorell, 1922), Ensenyes nacionals de Catalunya, de
LL, DOMÈNECH l MONTANER i F. DOMÈNECH l ROURA, Collecció Costa Brava, Barcelona, 1936. Les tres obres de
BAssA l ARMENGOL: Origen de l'escut català, Barcelona, Editorial Millà, 1962; Els comtes-reis catalans, Barce
lona, Edit. Millà, 1964, i El veritable escut de la ciutat de Barcelona, Barcelona, Millà, 1964. Finalment les nos

tres publicacions -en gran part incloses en el text d'aquest llibre: Nobiliario de la Corona de Aragón, que diri

gírem i que en foren autors ENRIC MIRALBELL CONDEMINAS i JOSEP M. SAGALÉS l FONTCUBERTA, i del qual n'han
aparegut solament dos vols. relatius a la Casa Reial, editorial Rosàs-Bayer, 1948-1952; En torno a la leyenda de
las barras catalanas, a «Hispania», núm. XXXVII, 1949, i Las armas de la ciudad de Barcelona: su origen y desen
volvimiento, discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1969, que va ésser traduït al ca

talà i publicat a la revista «Miscellanea Barcinonensia», núms. XXII i XXIII (any 1969). Naturalment i, com hem
citat al començament, cal veure els treballs de DURAN l SANPERE que esmentem a les notes 1 i 2.
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CAPÍTOL I ..

LA CREU DEL NOSTRE ESCUT •

Comencem, doncs, pels quarters primer i quart, és a dir, per la creu. La qüestió ofe

reix algunes dificultats limitades en tot cas a esbrinar l'origen d'aquesta creu després de

rebutjar el fet que en els seus orígens tingui res a veure amb la de sant Jordi, car la de

voció a aquest sant i, en conseqüència, l'heràldica corresponent a una tal veneració són més

modernes que els primers escuts barcelonins: en les primeres manifestacions de l'escut de

Barcelona (de les quals farem esment més tard) trobem ja la creu que, sens dubte, té una

tradició dins el comtat de Barcelona,' així com en d'altres territoris d'aquella mateixa èpo
ca; podríem dir que la creu té íntima relació amb la utilitzada com a signatura documen

tal pels comtes de Barcelona, i no tan sols per aquests, sinó també per qualsevol dels qui
signaven els documents a partir del segle IX. Encertadament ha afirmat Duran i Sanpere 5

que la Creu de Barcelona coincideix en una doble influència: la carolíngia, que duia la creu

en les monedes barcelonines de Carlemany, Lluís el Piadós i Carles el Calb, i la local, per

la dedicació a la Santa Creu de la Catedral de Barcelona i d'altres institucions més o menys
anexes a ella. Sense cap mena de dubte, hem de reconèixer que el primer quarter de l'es

cut de Barcelona n'és la mostra heràldica més antiga, i segurament la que l'originà.
Ho prova, segons la nostra manera de veure, el fet que l'escut de Barcelona més antic

que es conserva, que és el segell penjant d'un document del 1289, escrit al Palau Reial arran

4. Efectivament: la creu ha representat no solament la Ciutat, sinó també el Comtat: DURAN, El es

cudo ... Vegeu làmines, pàgs. 230-231. El segell del Veguer de Barcelona, del 1261, ofereix al seu anvers la

creu patada romànica; vegeu CARRERAS CANDI, F., Geografia General de Catalunya. La ciutat de Barcelona, pà
gina 560. Vegeu així mateix les làmines entre les pàgs. 160 i 161 de Barcelona i la seva història, vol. II.

5. La señal ... , pàg. 12, o pàg. 163 del vol. II qic acabem d'esmentar.
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del tractat signat entre el rei d'Anglaterra i Alfons el Liberal 6 ofereixi un escut sense

quarterejar, l'emblema central del qual és la creu. Ben cert que aquesta creu ve cantonada

per quatre escutets amb els pals de güella, però, a l'igual que en d'altres escuts de l'època,
l'emblema central és el bàsic.

ORIGEN DE LA CREU

Ara, doncs, ens toca d'esbrinar l'origen d'aquesta emblemàtica; sembla que té un

origen eclesiàstic, vinculat, com hem dit, a la dedicació de la Catedral a la Santa Creu.
La trobem ja a la piscina de la Basílica paleocristiana, també a la creu visigòtica d'Elpidi
Vivas, procedent de la necròpoli de la Plaça del Rei, a impostes, relleus i làpides 6*

pre

romàniques i a tantes i tantes signatures dels documents de l'època comtal catalana; efec

tivament, aquests ofereixen, des del mateix segle IX, mostres abundoses en les subscripcions
d'atorgants, beneficiaris i testimonis. Com a exemples típics podem allegar els documents

que recollírem en els nostres estudis dels pergamins que constituïren la base de la nostra

tesi doctoral: són dos-cents quaranta-dos documents que en llur majoria mostren la creu.'
I bé: la presència i àdhuc la proliferació de la creu en els signes no són suficients per

a considerar-la com a motiu típic i privat de Barcelona, puix que en tota la documentació

d'aquesta època apareix la creu com a signatura. Documents dels comtats de Vic, Girona,
Urgell, Besalú, etc} ens mostren aquesta mateixa característica; això no exclou, nogens

menys, que la creu pogués passar, en el cas que ens ocupa, a l'emblemàtica heràldica.

Vegem, des d'un altre angle, aquest extrem: la creu es troba també en les monedes. Des

del punt de vista numismàtic podem seguir aquesta tradició a través de les monedes

comtals; efectivament: ja trobem la creu en els diners de quatern del primer comte-rei Al

fons el Cast, a la segona meitat del segle XII, i sobretot en la moneda que precisament per

què ostenta una creu és anomenada «croat» i que apareix en temps de Pere el Gran i que

després perdura, a través de tots els segles, fins a la supressió de la Seca de Barcelona, al

començament del segle XVIII: unes quantes monedes reproduïdes en làmines ens donen una

idea exacta dels antecedents numismàtics d'aquest emblema de l'escut de Barcelona."

6. Segell conservat als Arxius Departamentals de Marsella. El lloc de la reunió i del tractat consegüent
es troba escrit de dues maneres: mentre els estudiosos sigiHògrafs (Blancard, Sagarra, Duran) en donen la gra
fia Oléron, els historiadors (Zurita, Rymer, Devic, Soldevila) l'escriuen així: OIaran. Creiem que, efectivament,
el cèlebre tractat va ésser signat a la ciutat d'OIaran, al Bearn.

6* Vegeu el nostre estudi La tradició barcelonina de la creu «patada», a «Cuadernos de Arqueología e

Historia de la Ciudad», n.? XIV, pàgs. 87-90.

7. Vegeu els pergamins de la Sèrie Comtal de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, des de Guifré fins a

Borrell, i d'una manera especial el nostre Archivo Condal en los siglos IX y X. Barcelona, e.S.Le., 1951, passim.
8. Vegeu els volums de MONSALVATJE: Noticias históricas. Olot, 1889-1919.

9. BOTET l SISÓ, JOAQUIM, Les monedes catalanes. Barcelona, LE.e., 1909, 3 vols.
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En fer referència a aquesta creu hem de manifestar també que al segle XIII, i potser
amb anterioritat a l'esmentat document tocant al tractat d'OIaran, a l'escut que el monarca

concedí a l'Orde de la Mercè són recollits els dos elements bàsics de l'escut de Barcelona,
i així aquest escut de la Mercè constitueix una altra forma del mateix escut de la Ciutat:
el monarca, segons el privilegi que més tard confirmà Pere el Cerimoniós, atorgà als mer

cedaris 10 l'ús de les armes pròpies de la Catedral Basílica on fou erigit l'Orde, i les pròpies
armes del monarca: d'aquest escut, no ens n'interessa ara el segon quarter, sinó el primer,
és a dir, la creu, que en aquest cas, i sense cap mena de dubte, obeeix a un origen ecle
siàstic i prové, per tant, de la creu de l'advocació a què era dedicada, probablement des dels

temps paleocristians, la Basílica barcelonina.
L'ús de la creu apareix com a propi de la Ciutat no solament en aquest escut que es

troba a Barcelona a partir del segle XIII, sinó també en d'altres institucions com, per exem

ple, a la Cort del Veguer de Barcelona, que empra així mateix la creu en la mateixa forma
i en la mateixa disposició que trobem a les monedes."

LA CREU A L'ESCUT DEL 1289

La creu, per tant, és pròpia de la Ciutat i, com acabem de veure per la darrera nota

esmentada, es troba a l'escut del Veguer de la Ciutat; és a dir, que la trobem amb an

terioritat als pals o barres i tan sols en la forma romànica o patada. Veiem, doncs, que el

primer element de l'escut de Barcelona -la creu- se'ns ofereix, tot sol, anteriorment a

les «barres».
Això no obstant, abans de continuar voldríem estudiar a fons la creu de l'escut més

antic que posseïm, és a dir, el de l'esmentat document referent al tractat entre el rei d'An

glaterra i Alfons el Liberal, segell que trobem penjant d'un document desat als Arxius De

partamentals de Marsella i que reproduïm en aquest treball,12 tant el segell com l'escriptura,
i donem així mateix la transcripció del document referit. La descripció del segell podria
ésser la següent: Una creu patada, i als seus angles, quatre escutets amb els pals o «bar
res» en nombre de tres. La llegenda diu: + : : VNIVERSITATIS BARCH ... (tal com la

10. Emprem mercedaris i no mercenaris, seguint el mot viu de la nostra llengua, malgrat que correcta

ment hauria de dir-se mercenaris, però la llengua viva dóna la primera forma.
11. Efectivament, aquesta autoritat empra també la creu: DURAN, La señal ... , pàg. 13. Vegeu nota 4

esmentada, així com les làmines de les pàgs. 160-161 de DURAN, vol. 11.
12. Vegeu SAGARRA, FERRAN DE, Sigillograiia catalana. Barcelona 1916-1932 (3 vols.), vol. II, núm. 916,

descripció i làmina. També BLANCARD, Iconograpbie des sceaux et bulles des Archives Départementales des Bou

ches-du-Rhóne. Marsella i París 1860, pàg. 116 i núm. 7 de la làmina 62. Vegeu el nostre apèndix.
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desenrotlla Sagarra). Aquest autor, tanmateix, no anomena la creu patada, com li correspon
en heràldica, sinó grega. El segell és, com hem dit, penjant, i és adherit al pergamí per
unes cintes grogues i vermelles. El revers és llis.

Fixem-nos que en aquest primer segell -fins ara el més antic conegut- ja hi figu
ren els dos elements fonamentals del nostre escut: la creu i les «barres», però sense quar

terejar. Això vol dir que l'escut és incipient (potser n'és la primera mostra). Cal subratllar
la presència desigual de creu i pals, però ara ens interessa d'estudiar i d'analitzar tan sols la

creu, com a primer, element del nostre escut barceloní. Aquest element té una forma
molt concreta: és una creu, com. ja hem definit, patada; és a dir, cadascun dels braços té

un eixamplament a l'extrem, i, de més a més, són tots iguals. Amb aquesta característica

la creu ens recorda clarament, d'una banda, la de la Basílica de Barcelona des dels seus

orígens (recordi's la forma de la piscina del Baptisteri paleocristià) i de l'altra, la dibuixada
en les monedes de l'època, especialment en els «croats» que· apareixeran dins la segona mei

tat del segle XUI. De fet, ambdues mostres de la creu responen al tipus de creu romànica.

I heus ací que se'ns posa ja el primer problema de l'escut de la nostra Ciutat, i, cer

tament, és important. L'origen d'aquesta figura, naturalment remot, és, sense cap mena de

dubte, el sentit cristià que pot ésser endevinat de seguida, però ens agradaria de trobar

una ascendència més pròxima i més concreta. Es tracta, sens dubte, de la creu genèrica
ment parlant, la mateixa que trobem a les monedes comtals. La qüestió radica, doncs, a

saber si aquesta creu consta com a emblema cristià o si respon a una creu ja emprada
per alguna institució barcelonina: volem referir-nos a la creu de la Basílica cristiana de

Barcelona que ja apareix al Baptisteri paleocristià.
Aquí ensopeguem amb un escull, puix que no tenim proves per a inclinar-nos en

vers aquesta posició; però, malgrat tot, hauríem de suposar que existeix una influència

evident de la creu basilical, bé que puguem suposar que aquells qui començaren d'usar-la
no tinguessin consciència d'allò que feien. Moltes vegades l'historiador va massa lluny en

voler cercar influències i sotjar causes dels fets; vol crear antecedents massa exactes de
les coses: una filiació aplicada a una realitat històrica apareix molt sovint inconscient per
a aquells qui l'han adoptada.

Provem de trobar una mica de llum a través d'un escut un xic més modern que el

que estudiem i en el qual figura, per cert, una creu: ens referim a l'escut de la Mercè.

Quan és fundat l'Orde li són concedides unes armes: les reials, i en cap la creu catedra
lícia. Aquest escut, que obeeix certament a una concessió concreta i escrita, ha usat des
d'aleshores les armes que li foten atorgades, i respecte a la creu podem comprovar com

ha dibuixat la creu patada catedralícia. Els mercedaris, doncs, a través dels segles, aliens
a les modes i a l'evolució de la forma artística de la creu, han romàs fidels a la forma
externa de la creu que la pròpia catedral els concedí. Ara: sembla que és indubtable que
la creu que consta en l'esmentat tractat és així mateix la romànica; que sigui la de la Ba-
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I
sílica no és improbable. Creiem que al moment d'ésser format l'escut de Barcelona, fos

per la necessitat de fixar-lo en el dit document, a corre-cuita, o bé dibuixat per primera
vegada per altres causes, hom pensà en la creu basilical, car, si certament en les monedes

ja figurava la creu, no és menys cert que no hi tenia la forma típica que té en el segell
del document que ara comentem. Per tant, estem autoritzats a suposar que la creu que ori

ginàriament hi havia a l'escut de la nostra Ciutat era la de la Basílica barcelonina.

Aquest adverbi que acabem d'escriure ens permet de perllongar encara més aquest
comentari: diem originàriament perquè la creu del nostre escut deixà de tenir amb el

temps aquesta forma romànica o patada; es modernitza, diríem que apareix una altra creu, que
no s'ajusta als cànons i a les formes romànics. Assenyalem, per exemple, la diferència

que existeix entre els escuts barcelonins del segle XIII (el del 1289 i el de la Mercè), fidels

sempre a la forma de la creu basilical, i els del tres-cents; com a conseqüència d'aquesta
comprovació, veurem de seguida que, mentre que en els de la Mercè la creu patada s'ha

conservat, en els de la nostra Ciutat 13 ha esdevingut una creu regular, de braços iguals i

simples, sense cap eixamplament a llurs extrems.

«MODERNITZACIÓ» DE LA CREU

t

I

Esgotant encara més els nostres comentaris, voldríem esbrinar per quines raons s'ar

ribà a produir aquest fet: pèrdua de la consciència de l'origen «basilical» de la creu o

simple modernització estilística d'aquesta creu. Ambdues coses? Potser sí. No ens sembla,
això no obstant, que hi hagi intervingut una altra qüestió que hom podria allegar: la in

fluència de la creu de sant Jordi. Ens semblaria prematura aquesta influència, atesa l'ex
tensió del culte i la devoció al sant de Capadòcia, car, amb anterioritat a ella, és a dir, a

partir del segon segell que coneixem," ja apareix la creu en la forma «moderna». Els es

cuts del segle XIV
15 ofereixen ja aquesta creu distinta: ja no és la romànica o patada; el

segell que serva l'Arxiu de la Corona d'Aragó 16 i que correspon al Consell de la Ciutat ens

mostra una creu regular, de traces gairebé iguals i sense cap eixamplament: són les matei

xes característiques que les dels altres segells del segle XIV.17
Cal subratllar, altrament, una particularitat: els emblemes ja són quarterejats, però

en el segell esmentat primerament," la creu és als quarters segon i tercer i no al primer i al

13. SAGARRA, núms. 917-919.

14. Segell conservar a l'Arxiu de la .Corona d'Aragó, en dos exemplars; també SAGARRA, núm. 918.

15. SAGARRA, núms. 917-919.
16. ídem, núm. 917.

17. ídem, núms. 918 i 919.

18. ídem, núm. 917.

13



quart, com correspondria. Aquest fet (que obeeix, sens dubte, a una equivocació) té la seva

importància, perquè ocorre en el segell que podríem considerar dels més antics: l'error

provingué de la vaciHació en quarterejar els primers segells.
Aquest escut, i sobretot el de l'any 1332,19 que coincideix amb el començ del regnat

de Pere el Cerimoniós, ja mostra la nova creu en un moment que l'escut de sant Jordi, les

confraries sota el seu patronatge i la mateixa devoció han nascut de sobres."

LA CREU DE SANT JORDI

Un document del 134521 ens parla d'una concessió reial de maces per als consellers
de Barcelona: els autoritza per a poder representar-hi els escuts reials i el de la Ciutat:

«signo nostro et signo dictae civitatis», i en comentar aquestes frases, el pare Ribera diu:
«las quales maças de la Ciudad siempre han sido gravadas i como oy se ven con la cruz

roxa en campo blanco que son las primitivas antiquíssimas armas de la Ciudad y las ba
rras». Segons Ribera, doncs, l'escut de Barcelona ha estat sempre així.

Ens dol molt de no disposar d'un element heràldic que ens aclariria potser per sem

pre l'origen concret d'aquesta creu: voldríem endevinar els esmalts i els colors d'aquests
escuts barcelonins i sobretot aquells que hi hagués hagut en el segell penjant del docu
ment del 1289 (si és que als segells hi havia esmalts i colors), car, sabent bé com sabem

quins eren els esmalts i els colors de l'escut catedralici (els del primer quarter de l'escut

mercedari), que són una creu blanca sobre camp de güella, llavors no tindríem cap dificul
tat a identificar l'escut barceloní, els esmalts i els colors del qual, contràriament, surten

ja transformats des del mateix segle XIV, car, com sabem, es tracta de la creu vermella
sobre camp d'argent. Colors que, certament, són els propis de la creu de sant Jordi.

Ens trobem, llavors, amb uns color que
22 erradament ens farien creure en l'origen geor

già dels quarters primer i quart, que, existint al darrer terç del segle XIII (el segell de

l'esmentat document del 1289) i compost ja de creus (almenys una i barres), les devia tenir

imitades de la Basílica o potser com a senyal comú de la Ciutat o del comtat (recordem
que les monedes amb la creu pertanyen a la Seca de Barcelona, però que tenen vigència mo

netària a tot el comtat, i, per tant, l'emblema de la creu pot ésser relacionat amb la Ciu

tat i també amb tot el comtat).

14

19. SAGARRA, núm. 918.

20. RIBER, LLORENÇ, Els sants de Catalunya ... Barcelona, Editorial Catalana 1920; VINCKE, JOAN, El culte

a Sant Jordi en les terres catalanes ... , en «La Paraula cristiana», abril 1933, i DURAN, El escudo ... , pàg. 227. Gran

Enciclopèdia Catalana, vol. 8, pàg. 778.

21. Manuscrit 96 de la nova Sèrie de l'A.C.A., fol. 15.

22. Quant als colors tot el que diem és un xic hipotètic, car als primers escuts no hi surten.



Així, doncs, ens decantem a creure que en un moment donat la creu -orIgmana
ment paleocristiana, basilical de la Catedral de Barcelona- es modernitza i al seu damunt pesa
la influència de la creu de sant Jordi. Amb la devoció i el culte al sant de Capadòcia, i

amb la creació d'alguns Ordes militars i de les Confraries dedicades a sant jordi," la creu,

que en el seu origen tenia una forma romànica -la creu patada-, pren la forma dels bra

ços iguals i regulars com si fos la creu de sant Jordi, i a partir d'aquest moment creiem

que s'originà una certa confusió entre la creu original de la Basílica de la Santa Creu i

Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona, i el signe heràldic de sant Jordi. I a favor d'això

suposem que fou deguda la publicació de les ordenances dels consellers barcelonins per a

l'organització de l'host veïnal de l'any 1395,24 per la qual els consellers ja nomenats es

comprometen a fabricar un plafó amb el senyal de sant Jordi, i afegeixen: «la creu verme

lla en camp blanc, que és el senyal de la Ciutat»." Però nosaltres hem de dir que en realitat

aquestes armes no eren les pròpies de la Ciutat, sinó les de la creu patada, derivada, a pa
rer nostre, de la Basílica barcelonina.

Així, doncs, a la darreria del segle XIV s'havia perdut per complet -segons creiem

la idea de l'origen exacte de la creu de l'escut de Barcelona, ja que els consellers diuen pa
lesament -esmentant, de més a més, els colors- que el senyal de la Ciutat és la creu

de sant Jordi. A partir d'aquesta data no hi ha cap dubte: els quarters primer i quart foren

organitzats, i continuen essent-ho, així, sense que ja mai existeixi vacillació, creu de braços
iguals de güella sobre camp d'argent. Això no obstant, d'altres institucions han conservat

fidelment la creu patada o romànica: la mateixa Basílica, l'Hospital de la Santa Creu, a

la porta del qual, del carrer de l'Hospital, hom pot encara observar bé les armes de la ins

titució: escut en cairó: partit: primer: creu patada; segon: quarterejat; primer i quart: creu

de braços iguals, i segon i tercer: dos pals.
És fàcil adonar-se de com les creus de les dues parts de l'escut són diferents: la pri

mera correspon a la Basílica i és patada, i l'altra és 'ja la de sant Jordi. Així mateix la creu

patada figura a l'escut de la casa de la Pia Almoina, porta situada a la plaça de Crist Rei;
i també en les nombroses que figuren a la Catedral, esculpides i llavorades arreu. Això pot
ésser observat també a les vidrieres. Ben darrerament, han aparegut distints escuts de Bar

celona policromats a les claus de volta de la cripta de Sta. Eulàlia i a la girola."

23. Ens referim a la Confraria creada per Pere el Cerimoniós. Vegeu nota 20.

24. Vegeu nota 21.

25. Com ja diguérem el ms. del P. Ribera ens dóna moltes dades de gran interès.

26. Com ha pogut observar-se sempre hem emprat, en aplicar a la creu de braços iguals però eixamplats
als extrems, el mot «patada», malgrat que tal vegada haurien estat més correctes les paraules «Creu de Malta» o

tal volta cua de palaia, mot que sembla que respondria al que empren els ferrers; vegeu L'Art català, de Josep
Mainar, Barcelona, Aymà, 1958, vol. III «Les arts decoratives». (Nota que devem i agraïm al senyor Joan Bta.

Xurriguera Parramona.) Vegeu mostres d'aquesta i d'altres creus a les làmines que segueixen a la part del text.
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CAPÍTOL II

..

EL QUARTER DELS «PALS DE GUELLA»

Estudiat el primer quarter del nostre escut, passem ara al segon, és a dir, al que os

tenta pals de güella en camp d'or, emblema estudiat des de punts de vista distints, i al qual
dedicàrem el treball esmentat més amunt, en extenses planes de la revista «Hispania», en

parlar de la llegenda de les «barres» catalanes. En el referit article (que per cert s'exhaurí
fàcilment i ha estat repetidament sollicitat) es planteja la qüestió de l'escut que duu, en

camp d'or, uns pals vermells i que usaren des del segle XII els comtes-reis de Catalunya
Aragó. S'hi abordaren tres qüestions distintes: data d'aparició, com s'ha format i procedèn
cia catalana o aragonesa de l'escut. Aquests tres problemes estan molt relacionats entre ells,
i amb més motiu quan una llegenda que ha sobreviscut durant quatre segles pretén d'ex

plicar-los en dir que els pals de güella foren donats a Guifré el Pilós, comte de Barcelona,
l'any 873,27 per l'emperador Carles el Calb, en mèrit als serveis prestats en la guerra con

tra els normands. En conseqüència, la llegenda ens brinda una data i un origen, i fixa, sense

cap mena de dubte, la seva procedència francesa. A continuació reproduïm l'esmentat article.

LA LLEGENDA DE L'ORIGEN

Per tal de poder tractar cadascun dels tres problemes amb un rigorós criteri històric,
cal abans que res deixar de banda la llegenda i, un cop degudament rebutjada, tornar a

plantejar aquestes qüestions, sense que amb això pretenguem cap altra cosa que no sigui

27. DrAGO, Historia de los victoriosísimos condes ... , ed. 1603, llibre 2, cap. 8.°, fol. 63 V., i FELIU DE

LA PEÑA, Anales de Cataluña, tomo I, 265, donen la data del 874.
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esclarir-les. La nostra modesta contribució consistirà especialment en tres aportacions: sin
tetitzar en aquestes planes l'estat de la qüestió en el moment actual (cosa molt necessària,
car no existeix cap estudi de conjunt sobre la matèria); rectificar, en segon lloc, la gènesi
de la llegenda (amb l'explicació del seu naixement i el seu desenvolupament fins a arribar
a les formes perfectes dels segles XVII-XIX), i, com a conseqüència de l'estudi, poder afir
mar que la llegenda dels pals de güella sobre camp d'or, hom no la troba a l'Edat mit

jana, sinó als primers anys del segle XVI. Finalment, i en tercer lloc, aportar diversos i con

cloents testimonis documentals per tal de provar la procedència catalana dels bastons
vermells.

Però abans que res ens ocuparem de la llegenda per tal de rebutjar-la. El qui pri
mer, amb un just criteri, s'hi ha referit ha estat Sans i Barutell, el qual, en un acabat es

tudi," desféu del tot la narració llegendària de les «barras sanguinolentas». L'il:lustre acadè
mic es limità a la més pura crítica històrica i al:legà, com a primera raó, la distància de sis

segles entre el fet explicat i la narració -en això seguia el mètode crític de Mabillon-c-,"
i va començar la destrucció de la llegenda tot soscavant-ne els dèbils fonaments. Els argu
ments que serviren -fa ja més d'un segle- a Sans i Barutell per a destruir la talllegenda,
que pot ésser llegida en la versió que en transcrivim als Apèndixs, són avui confirrnats per
noves dades que la història ha aportat de mica en mica; actualment, atesos els coneixe

ments que hom té de l'heràldica i dels seus orígens, d'una banda, i, d'altra banda, dels fets
de Guifré el Pilós i de Carles el Calb, la tasca és molt més fàcil. En efecte: la llegenda no

pot ésser acceptada per les raons següents:
1) Pel silenci dels autors coetanis i immediatament posteriors, durant set segles; res

no en diuen els Gesta Comitum (escrits durant el segle XII) ni cap de les quatre Cròniques
catalanes (Jaume I, Desclot, Muntaner i Pere el Cerimoniós). Així mateix no l'esmenten
els cronistes del segle xv (del cas de Bernat Boades, en parlarem més avall), i no apareix
a les fonts diplomàtiques medievals conegudes fins ara. És a dir, que la llegenda de les «bar
res» no fou coneguda en la historiografia de l'Edat mitjana.

2) La ciència del blasó no era constituïda encara a l'època dels primers comtes bar

celonins, i no podem parlar de la seva existència fins ben entrat el segle XI, o al comença

ment del XII.

3) És totalment desconeguda la intervenció de Guifré en les lluites contra els nor

mands i d'altres de sostingudes al costat de l'emperador o rei dels francs, i la crítica mo

derna rebutja la seva fugida a Flandes, les seves relacions amb la filla del comte i el seu

matrimoni amb ella, fets en Íntima relació amb la llegenda.

28. Memoria sobre el incierto origen de las barras de Aragón, a «Memorias de la R. A. de la Historia»,
any 1.832, vol. VII, pàgs. 201-235.

29. Op. de SANS I BARUTELL, pàg. 210, citant MABILLON, Estudios monásticos, part. 1, cap. 8.
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4) La gènesi de la narració que ens ocupa -explicada, com farem després, a base
de dur el text de Boades al segle XVII- ens demostrarà ben palesament que es tracta sim

plement d'una llegenda i, en conseqüència, d'una narració fabulosa.
No ens entretindrem a puntualitzar les tres primeres raons, per tal com poden ésser

fàcilment comprovades en la bibliografia moderna sobre aquestes distintes qüestions; 30 sí

que farem, altrament, un estudi a fons de la quarta, perquè es tracta d'un assumpte nou

i que canvia completament la gènesi de la llegenda.
Partint del -fet, com hom ha cregut fins ara, que la introducció de la llegenda en la

historiografia catalana ha estat feta per mitjà del Libre dels Feyts d'armes de Catalunya."
atribuït a Bernat Boades i acabat d'escriure l'any 1420, el desenrotllament de la narració es

presenta de faisó molt singular, puix que compareixeria al començament del segle xv amb
molta maduresa, no seria esmentada durant tota la resta del segle i, a partir de l'inici del XVI,

després d'una tímida aparició, començaria el seu desenrotllament cada cop més reeixit, i no

hauria d'assolir el nivell de la narració de Boades gairebé fins al segle passat, amb les dar
reres produccions històriques de 1 'època romàntica. Aquest recorregut anòmal i rar pot
ésser comprovat a base dels textos històrics que a partir del Libre dels Feyts (en el supò
sit que sigui de la primera meitat del segle xv) recullen o silencien la llegenda." Vegem
los: en primer lloc, l'aHudit Boades (vegeu l'Apèndix V), i a partir d'ell, bé que anterior

en uns pocs anys, el pròleg de la Traducción de los sermones de San Bernardo, escrit pel
P. Joan Montsó per ordre del rei Martí; en aquesta obra hom desconeix la llegenda de les

«barres», car les atribueix místicament a Nostre Senyor jesucrist." Els cronistes catalans
d'Alfons i de Joan II (Tomic, Puigpardines i Turell) 34

tampoc no la recullen.

30. LAVISSE ET RAMBAUD, Histoire Générale du IVème siècle à nos [ours. París, 1893-1901, 12 vols. Vo

lum I, pàgs. 421 i 492. GALBREATH, D. L., Manuel du Blason. Lausana, 1942, pàgs. 23 i ss. WAGNER, A., He

raldry in England. Londres i Nova York, 1946, pàg. 6. ROVIRA I VIRGILI, ANTONI, Història Nacional de Cata

lunya. Barcelona, 1922-34, 7 vols. Vegeu-ne el volum III, pàgs. 154-213. ABADAL: Els primers comtes catalans.

Barcelona, 1956, capítols V i VI. SOLDEVILA: Història de Catalunya. Barcelona, 1962, vol. I, pàg. 60.

31. BERNAT BOADES, Libre dels Feyts d'Armes de Catalunya, edició d'Enric Bagué. Col. «Els Nostres

Clàssics», 5 vols. Barcelona 1930-48. Al quart volum hi ha un extens estudi degut a Miquel Coll i Alentorn, en

el qual és demostrada la falsificació d'aquest llibre per Roig i Jalpí.
32. I els tres primers són TOMIC, PUIGPARDINES i TURELL, dels quals parlarem tot seguit; tots tres la

silencien.
33. BOFARULL, PRÓSPERO DE, Los Condes de Barcelona vindicados. Barcelona, 1836, 2 vols. Introducció,

pàg. XII.

34. TOMIC, PERE, Històries e conquestes dels Reys de Aragó e Comtes de Barcelona. Barcelona, «La Re

naixensa», 1886. PUIGPARDINES, BERENGUER DE, Sumari de la població d'Espanya e de les conquestes de Cata

lunya e de on devallen los comptes de Barcelona; és un manuscrit inèdit, l'índex de capítols del qual, i algun
extracte, podem veure a: MONSALVAT]E, Noticias históricas del condado de Besalú, vol. V, pàgs. 124-127 i Apèn
dix XVIII; interessen els capítols 43 i 44 del Sumari. TURELL, GABRIEL, Recort historial de algunas antiquitats
de Catalunya, Espanya y Franza. Barcelona, «L'Avenç», 1894.
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El valencià Beuter (nat entre 1490 i 1495, i mort el 1555), el qual, com veurem, és

de fet l'introductor de la llegenda en la historiografia catalana, i potser l'inventor, n'ofe
reix una versió que, bé que no és extensa, n'enclou substancialment les dades essencials,
com podem veure a l'Apèndix 1,35 de la Historiografia.

No la recullen -si és que la conegueren- Carbonell," Tarafa," Zurita," i Blancas,"
entre els historiadors més destacats del segle xvr."

Ja al segle XVII el P. Diago la incorpora a la seva Historia de los victorosísimos con

des ...

41 (vegeu l'Apèndix II) i li dóna més extensió que Beuter; a més, suposa que l'em

perador que donà les armes a Guifré fou Carles el Calb i no Lluís, com va creure l'esmen
tat autor valencià. Més tard; breument resumida però amb elements nous, la narra Bosch
al seu Summari 42

(vegeu l'Apèndix III), i més extensament el cronista Pujades (vegeu
l'Apèndix IV).43

Un segle després dels autors precedents, l'ofereix també Feliu de la Peña 44

(vegeu
l'Apèndix VI). Garma," cap a mitjan segle, accepta que Carles el Calb donà al comte Gui
fré les armes que més tard ostentaren els seus successors en ocasió de la ferida rebuda en

lluita contra els normands. El savi historiador Antoni Campillo," en incorporar plenament
totes les llegendes de Guifré, recull també la de les «barres». L'annalista aragonès Abar

ca," ensems amb d'altres historiadors de la regió veïna, no accepta la llegenda, i segueix
en això Pellicer." Enfront d'aquesta posició -que participava del moviment general his-

35. BEUTER, PERO ANTÓN, Crónica general de España ... València, 1604. Segon llibre, pàg. 70.
36. CARBONELL, Chroniques de Espanya ... , ed. de 1547. (Al foli xxxxvii són narrades les llegendes de

Guifré; de la de les «barres», res no n'és dit.)
37. TARAFA, FRANCESC, De origine ac rebus gestis regum Hispaniae liber ... Anvers, 1553.
38. ZURITA, JERÓNIMO, Anales de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1610, 6 vols. Vegeu volum I, fol. 11 v.,

on parla de Guifré.
39. BLANCAS, JERÓNIMO DE, Aragonensium rerum commentarii. Saragossa, 1588.
40. CARBONELL, si l'hagués coneguda, l'hauria incorporada, puix que recollí les relatives a l'educació de

Guifré a Flandes, etc.; malgrat el sa criteri historicista de Zurita, creiem que s'hauria referit a la llegenda -si

l'hagués coneguda-, bé que sense donar-li crèdit, com fa amb les altres narracions que sobre Guifré eren cone

gudes aleshores, i afegeix, per exemple, un «afirman» o un «escriben».
41. Vegeu nota 27.
42. BOSCH, ANDREU, Summari, Index o epitome dels ... titols de honor de Cathalunya, Rossello y Cer

danya. Perpinyà, 1628, pàg. 166.
43. PUJADES, JERÓNIMO, Crónica Universal del Principado de Cataluña. Barcelona, 1829-32, 8 vols.

Tom VI, pàgs. 289-290.

44. FELIU DE LA PEÑA, NARCISO, Anales de Cataluña ... Barcelona, 1709, 3 vols. Tom I, pàgs. 265 i ss.

45. GARMA y DURÁN, FRANCISCO J. DE, La Adarga catalana. Barcelona, 1753, 2 vols. Tom I, pàg. 13.
46. CAMPILLO, ANTONI, Disquisitio Methodi consignandi annos aerae christianae ... Barcelona, 1766, pà

gina 232.
47. ABARCA, S. J., PEDRO, Los Reyes de Aragón en anales históricos. Madrid, 1682, llibre I, fol. 199.
48. PELLICER DE TOVAR, JOSÉ, Idea del Principado de Cataluña. Anvers, 1642, pàgs. 249 a 261.
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I

tòric en relació amb l'alçament dels catalans contra Felip IV- s'aixeca Roig i Jalpí, el qual,
en «copiar» el manuscrit del Libre dels Feyts, que assegura haver trobat escrit per Rafael
Ferrer i Coll per ordre de Jaume Ferrer de Blanes, referma la llegenda i, per dir-ho així, la

consagra en reproduir-la 49 (vegeu l'Apèndix V).
Així, doncs, ja hem vist com la incorporen els erudits del segle XVIII (Feliu, Garma

i Campillo). Al segle passat, quatre autors silenciaren o rebutjaren la llegenda: Sans i Ba

rutell, Pròsper de Bofarull 50 Antoni de Bofarull 51 i Pi i Arimon.52 Finalment, Víctor Bala

guer,53 que, com a bon romàntic, no va poder deixar d'incorporar-la, l'enriquí amb nous ele

ments, i per aquesta raó, i considerant que aquesta narració clou el cicle llegendari de
l'escut de les «barres», la reproduïm a l'Apèndix VII. (Quan diem que Víctor Balaguer
clou aquest cicle llegendari deixem, naturalment, al marge totes les manifestacions poèti
ques i literàries de la llegenda.)

De la lectura lenta i de la verificació de les set versions que oferim (Boades, Beuter,
Diago, Bosch, Pujades, Feliu i Balaguer) es desprèn que allò que ha estat apuntat, és a dir,
que la llegenda, seguint aquest singular procés de formació, devia tenir -inversament al que
s'esdevé en totes les manifestacions llegendàries- un començ molt reeixit, per a pros

seguir després silenciada per aquells qui la degueren conèixer i aparèixer novament amb

pocs detalls i encara de reduïda extensió, inferior, evidentment, als seus inicis. Això seria

-si les coses haguessin anat d'aquesta manera- molt sorprenent, contrari, a més, a l'evo
lució de tota llegenda. Per això els qui modernament la van estudiar ja observaren que, en

aparèixer, manifestava formes massa reeixides: així, Valls i Taberner afirmava l'any 19.32

que Sans i Barutell creia que a la fi del segle XIV la llegenda no era encara coneguda, i

afegia, en considerar la maduresa assolida en aparèixer: «Jo em decantaria a creure que
fou a les darreries d'aquest segle quan ella va ésser creada; llavors que Boades la recollí

estava ja ben constituïda i essencialment amb afegidures i desdoblaments posteriors quant a

detalls va restar sempre més inalterada, un cop hagué assolit en l'Edat Moderna la seva

difusió»." En efecte: el malaguanyat i doctíssim historiador va raonar encertadament, car

que la versió que ens en dóna Boades demostra una composició molt perfecta: tots els ele-

49. ROIG I JALPÍ, Fr. JUAN GASPAR, Epítome histórico de la muy ilustre ciudad de Manresa. Barcelona,
1692, pàg. 116.

50. Los Condes de Barcelona vindicados. Vegeu notes 38 i 33.

51. BOFARULL, ANTONIO DE, Historia crítica civil y eclesiástica de Cataluña. Barcelona, 1906-10, 30 vols.
Tom IV, pàgs. 72 a 83.

52. PI I ARIMON, ANDRÉS AVELINO, Barcelona antigua y moderna. Barcelona, 1854, 2 vols. Tom II, pà
ginas 349 a 352.

53. BALAGUER, VÍCTOR, Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Barcelona, 1860-63, 5 vols.
Tom I, pàgs. 284 a 288.

54. VALLS TABERNER, FERRAN, Matisos d'història i de llegenda. Barcelona, Editorial Balmes, 1932, pà
gines 57 i ss.



ments i els detalls, i el diàleg entre l'emperador i el comte hi són del tot elaborats. Per
això Valls va pensar que la llegenda devia ésser coneguda almenys vint anys abans que
Boades l'escrivís, ja que la trobava clarament formada en aquest autor, i per això al capda
vall afirma que va restar ja inalterable en relació amb les versions més modernes. I és

que, en el fons, Valls, sense adonar-se'n, sospitava -amb molt d'encert- de la versió de
Boades.

Ja fa uns quants anys, Jiménez Soler exposà la idea que el Libre dels Feyts d'armes de

Catalunya era del segle XVII;
55

aquesta opinió, que, si hagués estat confirmada, hauria can

viat molts extrems de la llegenda dels pals de güella, fou rebutjada totalment i considerada
inadmissible." Avui, al contrari, sembla ben palès que, efectivament, Jiménez Soler tenia
raó i que l'esmentat llibre del pseudo Bernat Boades va ésser escrit, a mitjan segle XVII,

per Joan Gaspar Roig i jalpí." Contribueix avui a considerar apòcrif aquest llibre, la gè
nesi de la llegenda de les «barres»: si co1:loquem, altrament, el Libre dels Feyts dins la se

gona meitat de la centúria setzena, veurem que la narració dels pals de güella s'ha format
amb tota naturalitat. Vegeu ara als Apèndixs els textos que d'ençà del segle XVI han in

corporat la llegenda, disposats per l'ordre, que és el que per endavant els hem donat, com

els correspon davant aq�esta rectificació de la data d'aquest repetidament esmentat Libre.

55. JIMÉNEZ SOLER, ANDRÉS, La Edad Media en la Corona de Aragón. Barcelona, Editorial Labor, 1930,
pàg. 353, i La crónica catalana de Bernardo Boades, a «Homenaje a... D. Miguel Artigas». Santander, 1931,
Volum L

56. BAGUÉ, ENRIC, l SALAS, XAVIER DE, El Libre dels Feyts d'armes de Catalunya, a «Revista de Cata

lunya», any 1931, vol. XIII, pàgs. 296 a 307.
57. Tocant a la falsedat de l'obra de Boades, el qui primer cridà l'atenció sobre aquest punt fou Jimé

nez Soler, el qual, l'any 1930, en publicar La Edad Media en la Corona de Aragón (Editorial Labor), afirmava

que versemblantment Boades encobria un pseudònim d'una falsificació històrica del segle XVII. Ja anteriorment

havia cridat l'atenció de Massó i Torrents i d'altres (Exposició d'un Pla de publicació de les cròniques catalanes,
LE.C., Barcelona, 1912), l'aire renaixentista -avançat- del seu estil. Més tard, el mateix autor aragonès pu
blicà un documentat estudi sobre el particular en «Homenaje a Artigas», que citem a la nota 55; les raons ad
duïdes per Jiménez Soler a la primera de les seves dues obres esmentades no foren ateses per Bagué i Salas

(nota 56), però als ulls de Benito Sánchez Alonso són suficients per a donar la qüestió com a resolta en dir «no

es, pues, creíble, que nadie se allane en adelante a ver en el Libre dels Feyts una crónica del siglo XV, sino una

muestra más, admirablemente forjada, de los falsos cronicones del siglo XVII» (vegeu nota 60 i pàg. 329 de

l'obra de Sánchez Alonso). Novellament ha aparegut un estudi, en línies generals definitiu, de Miquel Coll i Alen

torn, escrit el 1942 i publicat després, titulat: El problema de l'autenticitat del Libre dels Feyts d'Armes de

Catalunya, extret del volum IV de l'edició del dit llibre feta per Enric Bagué el 1930, l'últim volum de la qual,
el cinquè, termina l'obra. Amb anterioritat a tots els autors esmentats, Ximénez de Embrún (en Ensayo ... Orí

genes de Aragón ... , Saragossa, 1878) sembla que ja sospità de l'obra de Boades, ja que en esmentar-la diu en

nota: «B.N., manuscritos. Está en duda su autenticidad» (pàg. 24). Esmentem (de més a més) encara més darre

rament un estudi filològic del Libre, a càrrec de Martí de Riquer (Bol. R.A.B. Lletres de Barcelona, XXI, 1948,
pàgs. 247-274), titulat: Examen lingüístico del Libre dels Feyts d'Armes de Catalunya de Bernat Boades, que

prova plenament que des del punt de vista Iingüístic no podem pensar en l'autenticitat de l'obra boadiana. En

alludir a Sánchez Alonso vegeu la nota 60.
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I llavors veurem que, tímidament nascuda (en Beuter, Apèndix I del B] Historiografia), es

desenrotlla gradualment (en Diago, Bosch i Pujades, Apèndixs II, III i IV també de la
Historiografia, així com els següents), madura plenament (en el llibre apòcrif de Roig,
Apèndix V) i continua l'evolució de la llegenda (en Feliu, Apèndix VI) fins a cloure's el
cicle llegendari (amb Balaguer, Apèndix VII). A les raons que la crítica moderna ha adduït
per demostrar que l'autor del Libre dels Feyts no va pertànyer al segle xv, sinó al XVII, i

que, per tant, l'autor no en fou Boades, sinó Roig i Jalpí, hi afegim avui la que aportem.
A jutjar només per la inclusió d'aquesta llegenda al llibre esmentat, podríem opinar, amb
d'altres autors, que no és possible l'atribució de l'obra al segle xv.

Però si la llegenda no ha estat introduïda per Boades i l'autor del Libre dels Feyts és
del segle XVII, ¿qui fou l'introductor en la historiografia catalana de la tal llegenda? Des

prés d'haver repassat els annals, les cròniques i les històries des dels Gesta Comitum Bar
chinonensium (segle XII), hem arribat a esclarir la qüestió: la llegenda no es troba en cap
cronista ni historiador medieval; el qui primer la duu és el valencià Pere Antoni Beuter."
Hem assolit aquest resultat després dels estudis efectuats, i l'hem comprovat, de més a més,
per un autor aragonès que, en impugnar l'origen català dels pals de güella, deia que «esta

no tiene más antiguo origen que referirlo Beuter, cual dize que lo halló escrito»." Igualment
citen Beuter: Diago, Bosch i Pujades, o sigui que per als historiadors dels segles XVI-XVII

l'autor valencià esmentat era l'introductor de la narració.

¿En fou Beuter, així mateix, l'inventor? Bé ho sembla, si tenim en compte que és cer

tament el qui primer en parla, bé que -si donem crèdit a les seves paraules- la trobà
escrita en uns «quaderns de mà» (vegeu l'Apèndix de la part B). ¿Quin abast podem donar
a aquestes paraules? És difícil de dir-ho; Beuter no és de fet un crític, i malgrat les seves

protestes de recollir només allò que els autors li brinden i de fer servir una abundosa bi

bliografia, es complau --com diu Sánchez Alonso 60_,_ a escollir el més fabulós sense cap
mena de crítica. Acostuma, és cert, a referir-se als autors dels quals poua, però no sempre,
i de vegades esmena aquesta falta amb relacions d'obres consultades, com fa al final del

segon llibre, del qual gairebé són absents les citacions bibliogràfiques.
En el cas que ens ocupa, per bé que és cert que no allega cap autor, cita, tanmateix,

una font manuscrita; això no obstant, sempre hi cap el dubte que potser l'esmenta com a

pretext i en realitat no existeix, o bé es tracta d'un manuscrit d'alguna crònica. De tota

manera, com digué Pellicer en la seva Idea del Principado de Cataluña." Beuter es refereix

58. Vegeu la nota 35 i l'Apèndix I de la part B) Historiografia.
59. Pàg. 252 de l'obra citada de PELLICER (nota 48).
60. SÁNCHEZ ALONSO, BENITO, Historia de la historiografía española. Madrid, 1941-44, 2 vals. Vol. I,

pàgs. 378-80.

61. Pàg. 261.

23



a uns quaderns manuscrits «sin dezir cuyos son y dónde los halló», els quals «han sido

dichosos pues han arrastrado casi todos los que escribiendo después del, .. » han tractat so

bre la matèria.

I bé: aquests «quaderns de mà», ¿podrien haver estat folis d'un manuscrit degut a

la ploma de Bernat Boades? Certament: si donem crèdit a Beuter i pensem que l'autor

valencià pouà la notícia d'un manuscrit, ¿podríem creure que, efectivament, existí un ma

nuscrit produït el 1420 per Bernat Boades? En aquest cas el manuscrit devia ésser reduït

i devia caure a les mans de Roig i Jalpí, el qual el devia interpolar i ampliar bo i desfigu
rant-lo del tot: així la llegenda de les «barres» devia haver nascut, com hom havia cregut
fins ara, en Boades (no pas en el Libre dels Feyts, publicat per Roig), amb una relació més

breu encara que la de Beuter. Aquesta narració devia haver estat desconeguda per Tomic

i Turell, però devia arribar, d'altra banda, a les mans de Beuter, que recollí l'espècie; més

tard, i recolzant-la en aquest, l'ampliaren Diago, Bosch, Pujades i Feliu, i finalment vingué
Roig i Jalpí, el qual li donà la forma definitiva en interpolar el petit manuscrit que trobà

a Blanes, amb dades de la historiografia anterior, ultra algunes de la pròpia collita.

Però si això hagués anat així, ¿com s'explica que un manuscrit existent en un arxiu

rural (a Blanes) hagués anat a raure a les mans d'un valencià? Hi cabria una possibilitat,
però ens sembla que això suposa forçar massa els arguments: que el manuscrit de Boades

hagués estat copiat i que una de les còpies hagués arribat a les mans de Beuter.

Les possibilitats que ara apuntem amb referència al procés evolutiu de la llegenda dels

pals de güella en relació amb la suposada falsificació del>llibre de Boades, tindrien una im

portància decisiva per al problema general del Libre dels Feyts; si hom podia arribar a pro

var o a posseir més indicis que no hem dit en aquestes darreres línies, l'honorabilitat his

tòrica de Roig i Jalpí restaria un xic més salvada i no seria, com resulta ara, un simple
falsari. Tanmateix, els indicis que apuntem per a suposar l'existència d'un breu manuscrit

degut a Boades, escrit al segle xv, són, històricament parlant, tan minúsculs, que no ens

sembla pas que puguem arribar a dir -a base d'aquests- que Roig fos un simple interpo
lador, sinó quelcom més: un falsari.

Però, tornant a Beuter, ens preguntem: ¿quin interès havia de tenir un valencià

del segle XVI -bé que els reis descendissin de Guifré- a inventar per al dit comte una

narració com la que ens ocupa? Per descomptat, aquesta narració, bé que breu, és comple
ta, i l'autor no pretén pas d'atribuir-se un descobriment tan elevat de l'origen de l'emble

ma; sobre aquest origen, torna a insistir-hi més tard en ponderar que si és il:lustre el de les

armes franceses (les flors de lis), una més gran brillantor tenen «las quatro rayas de sangre

en campo de oro que Sinofre ganó en la batalla contra los normandos, como arriba dixi

mos, que mucho más alto quilate tiene la sangre humana, que no las flores quantas hay
en el mundo, y derramada tan valerosamente sirviendo al emperador contra los rebeldes»

(pàg. 153 del llibre 2n.).
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A despit de tot el que hem dit, i tenint en compte les poques qualitats crítiques de
l'autor, ens decantaríem a pensar que ell és el pare de la faula.

No volem finir aquest punt sense fer allusió a la posició que adopta el cèlebre mos

sèn Jaume Febrer en les seves Trobes ... en que tracta dels Llinatges de la conquista de
la ciutat de València sobre l'origen dels pals de güella. Sobre l'autenticitat d'aquesta obra,
com hom ja sap, s'aixecaren els mateixos dubtes que pel que fa a la de Boades, i avui no

pot ésser sostingut que l'obra sigui deguda a una ploma contemporània de la conquesta de
la ciutat, sinó segurament del mateix segle XVII. Tocant als pals de güella, el pseudo Fe
brer recull la llegenda:

«Jofre el Pelos,
Compte en Barcelona, pasá afavorir
contra los normandos, a Lluís piadós
que infestaben Franza ab rigor fogós.
En una batalla que ab ells va tenir
restá mal nafrat; e el Emperador
trobantse en la cura li volgue estancar

la sanch ab la ma (sens tenir horror).
Demprés la torca en lo escut de or

de lo mateix Compte; e dix: pots usar

de estes Barres rotjes que yo et vull donar.»

(Troba VIII)

Però a la troba següent diu que el té per «patranya» e vana ficcio», i rebutja, en con

seqüència, l'explicació anterior basant-se en el fet que Guifré posseïa ja d'altres armes (les
d'Habsburg l.f

'

Rebutjada la narració llegendària de l'origen de l'escut dels pals de güella, hem po
gut afermar-nos en la idea que es tractava d'una llegenda pel procés evolutiu de la seva

formació, i aquest mateix procés ens ha servit per a insistir en la falsedat de l'atribució del
Libre dels Feyts a un autor del segle XV.62*

Hem de confessar que no deixàrem de restar molt estorats quan llegírem les planes del
nostre bon amic Manuel Bassa i Armengol, que escrivint el 1964 (després de les planes dels

grans historiadors d'Abadal i Soldevila, i sobretot d'aquest, així com de Miquel Coll Alen
torn sobre l'origen de Catalunya i les llegendes a l'entorn del qual) intenta de nou demostrar

62. Sobre la falsedat de l'obra de Febrer vegeu la tesi doctoral de MANUEL DE MONTOLIU, Les Trobes
de Jaume Febrer, treball publicat a la «Revue Hispanique», vol. XXII, pàgs. 285-389.

62* Malgrat el que diem s'han publicat recentment algunes obres que recullen la llegenda.
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l'autenticitat de la llegenda de Guifré i el rei de França que grava les barres amb la sang
del comte. Més encara també després dels estudis sobre la llegenda que indirectament fa Coll
Alentorn i nosaltres mateixos directament a l'estudi que el mateix Bassa esmenta.

Els mots expressats per aquest autor són certament sorprenents ... «La llegenda de les

quatre barres és una pedra bàsica de la nostra història i a justificar la possibilitat de la seva

certesa ... no hem fet més que refermar el nostre convenciment de la seva veracitat». El sub
ratllat és del mateix Bassa qui en nota diu: «El posar "llegenda" entre cometes, és per ex

pressar el qualificatiu, que donen a l'origen de les quatre barres de sang alguns historiadors»,

Jo només esmentaré el plorat Ferran Soldevila, del qual m'he honorat d'haver-ne estat dei
xeble i després coHega, el qual a la Història de Catalunya, edició del 1934, és a dir, quan
encara hom creia en la veracitat de Bernat Boades, i tractant-se d'un autor (Soldevila) d'en
tusiasme nacionalista, diu respecte a Guifré « ... sense una escendència carolíngia, sense les
seves amors, ... sense la llegenda de les quatre barres, Guifré ens apareix igualment i pot
ser més» (el subratllat és nostre). Les afirmacions més inversemblants de Bassa i Armengol
les podreu trobar a les planes 107, 110, 128, 129 ...

,
de la seva obra «Origen de l'escut

català. Estudi històric», Barcelona, Millà, 1962. A les planes 167 i 168 trobareu la biblio

grafia que ha consultat, però sense destriar-la.
Ara pertoca de posar -destruïda com resta la llegenda- els tres problemes que enun

ciàvem al començament: data de l'aparició de l'escut, origen -és a dir, com es forma i

per quines causes- i la seva procedència catalana o aragonesa, o sigui indret on apareix.
Aquests problemes seran estudiats segons allò afirmat ja en aquell treball, que ara

prosseguim i després ampliarem amb noves dades, car la consulta d'un manuscrit degut al

gran historiador P. Ribera 63
ens ofereix més dades, a les quals nosaltres n'afegirem d'al

tres, tretes de diverses procedències. Això no obstant, insistim en el fet que l'enfocament

general de la qüestió seguirà les línies de l'esmentat treball.

DATA D'APARICIÓ DE L'EMBLEMA

Partim, per a determinar i resoldre aquest primer problema, de' testimoniatges fe

faents a base de monuments ja coneguts pels nostres erudits, més que no pas de citacions

sobre la historiografia. Prescindim, per tant, de les teories que han estat formulades i que
ens duen a dates en les quals no existia la ciència del blasó; considerant que aquest neix,
a tot estirar, al segle XI, no podem en cap cas remuntar l'origen de les barres a temps ante

riors al govern del comte barceloní Ramon Berenguer III (o bé, suposant-les aragoneses, a

l'època d'Alfons el Batallador). En cap d'aquests dos regnats no trobem cap deixalla artís-

63. Vegeu nota 21.
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tica, diplomàtica o monumental que pugui donar-nos tan sols un vestigi d'aquelles armes.

Ens cal arribar al govern del comte Ramon Berenguer IV el Sant -després d'haver-se casat

amb Peronella d'Aragó, retirat ja al monestir Ramir el Mónjo i, en conseqüència, després
de la unió del comtat i el regne- per a trobar una empremta, per cert ja eloqüent, d'uns

pals sobre l'escut: són els segells de l'esmentat comte els que donen, bé que de faisó ru

dimentària, aquell emblema que més tard apareixerà clarament i plenament en els regnats
d'Alfons el Cast i de Pere el Catòlic. Que aquells pals que mostren llurs segells dels anys
1157 i 116964 ho són veritablement, i no simples reforços d'un escut (encara que potser
aquest n'és l'origen, tal com assenyalarem després), no és pas una senzilla apreciació nos

tra: ho creuen així Muñoz Romero," el qual afirmà que aquests segells són els «monu

mentos más antiguos que ostentan las barras de Cataluña», i també l'heraldista aragonès
García Ciprés, que diu que l'esmentat comte usà l'escut llistat," i Duran i Sanpere diu que
el referit segell duu «indicis del seu repartiment en pals verticals, la qual cosa seria la ma

nifestació més antiga de les anomenades barres catalanes o aragoneses»."
Això no obstant, hom ha adduït que aquests pals no són més que reforços de l'escut, a

l'igual que la redona que hi apareix a la banda central-superior; però el fet de figurar en

els segells del príncep esmentat i, a partir d'ell, en els dels seus immediats successors (i en

tre ells èn un segell 68 de l'infant Sanç, que fou comte de Provença, on, segons diu García

Ciprés," la manifestació dels pals es fa molt més ostensible en Alfons el Cast i en Pere el

Catòlic)/o autoritza a pensar que no foren reforços en els de Ramon Berenguer IV. En tot

cas, hom podria admetre que en un moment donat foren reforços i que després restaren

com a emblema, en el qual cas els esmentats segells d'aquest darrer sobirà continuarien
essent manifestacions clares de l'escut llistat barceloní.

Sans i Barutell, en l'estudi ja esmentat, creu poder afirmar que (atès que els com

tes catalans Berenguer Ramon II el Fratricida i Ramon Berenguer III el Gran tingueren

64. SAGARRA, FERRAN DE, Sigiflograjia catalana. Barcelona, 1916-32, 3 toms en 5 vols. Vol. l, núms. 1
i 2 de la làmina primera.

65. Los. sellos de Ramón Berenguer IV, a «El Arte en España», vol. IV, any 1866, pàg. 169.
66. Notas heráldicas del Monasterio de Xixena, a l'«Anuario Heráldico», 1917, pàgs. 22 i ss.

67. DURAN I SANPERE, AGUSTÍN, El escudo heráldico de Barcelona, a «Barcelona. Divulgación históri
ca», Barcelona, Aymà, 1945-48, 5 vols. Volum III, pàg. 227, mots que donem traduïts al català. Es poden tro

bar les mateixes afirmacions a l'edició catalana d'aquest text, publicat a Barcelona i la seva història.
68. Vegeu el dit segell a la collecció sigillogràfica dels Arxius Departamentals de Marsella (reproduït a

SAGARRA, op. cit. Volum I, figura núm. 178).
69. Vegeu nota 66.
70. Segells dels dits monarques en les colleccions sigillogràfiques dels Arxius Històric Nacional i de la

Corona d'Aragó, reproduïts a SAGARRA, op. cit. Vol. I, i els del primer Arxiu a MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN, Ca

tálogo: l. Sellos españoles de la Edad Media. Madrid, Archivo Histórico Nacional, 1921. Vegeu el més recent

Catálogo de sellos ... , d'aquell Arxiu, redactat per A. Guglieri, Madrid, 1974, vol. I, núms. 347-355 i següents.
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íntima relació amb la monarquia francesa i el primer anà a morir en terres de Croada, on

-juntament' amb els torneigs, nascuts a l'Europa occidental- tingué origen el blasó) Ra
mon Berenguer III, el comte ja esmentat, fou «probablemente quien comenzó a usarlas (les
barres) como a blasón de su escudo»." Les raons que addueix l'iHustre acadèmic no tenen,

tanmateix, cap resposta entre els monuments d'aquella època que es conserven; recordeu

que no resten empremtes esfragístiques d'aquell temps i que els segells no es troben, pot
ser, fins al regnat de Ramon Berenguer IV.72

Consegüentment al que hem referit fins aquí, i movent-nos sempre dins allò que les
restes ens mostren, podríem arribar a la conclusió següent: el comte-príncep Ramon Be

renguer IV, al temps que ja s'havia casat amb Peronella d'Aragó i que, per tant, havia unit

els seus Estats als d'ella, empra ja l'escut llistat o de pals. Així, doncs, podem situar al 1157
la data més antiga d'aparició del referit escut." Ara: un monument sigillogràfic que fins
ací no ha estat adduït ens mena a situar la clara aparició de l'emblema llistat set anys
abans: es tracta d'un segell de Ramon Berenguer IV, del 1150, en el qual figura així ma

teix l'emblema llistat. O sigui que podem concloure la primera qüestió que hem posat ací
dient que la data d'aparició de l'escut que duu en camp d'or quatre pals de güella no pot
ésser -atenint-nos a restes segures- posterior al 1150.74

ORIGEN DE LES ARMES «BARRADES»

En aquest apartat pensem d'extractar molt breument tot allò que ha estat dit sobre
la manera com' surt i com es forma aquest escut. Des de la fantasia de la narració de

Beuter, amb els seus seguidors, fins a les rares explicacions de Puelles," per exemple, hi
hauria material abundant per a anar escrivint línies i, més línies.

, " 71. SANS I BARUTELL, Memorias sobre el incierto origen de las barras de Aragón, en «Memorias de la

R.A. de la Historia». Any 1882, vol. III, pàgs. 201-235.
72. Això no obstant, recordeu que consta que hi hagué segells en temps anteriors; potser els tingué la

comtessa Ermessendis, bé, que no ho creiem gens probable. Ramon Berenguer III és molt possible que sí, que
els hagués tinguts.

73. És pels volts d'aquesta data, però una mica abans, quan apareix l'heràldica a tot Europa. Vegeu
ANTHONY WAGNER, Heraldry in England. Londres, 1946, pàg. 6: «Between 1135 and 1155 seals shon the emer

gence of heraldry in England, France, Germany, Spain and Italy».
74. El segell en qüestió és guardat als Arxius Departamentals de Marsella i catalogat a BLANCARD, Ico

nograpbie des bulles et sceaux des Archives Départementales des Bouches-du-Rhóne. Marsella i París, 1960, là

mina 2, figura núm. 1; la llegenda d'aquest segell anomena Ramon Berenguer IV «comes Barch. Princeps
Aragon».

75. PUELLES y PUELLES, ANTONIO M.a DE, Símbolos nacionales de España. Esquema de sus historiales,
desde los orígenes milenarios. .Cádiz-Madrid,' 1941,' pàgs. 55 i ss.
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Les teories per tal d'explicar -o intentar d'explicar- com s'ha format l'escut llistat
catalana-aragonès són molt diverses. Amb l'objecte de sistematitzar-les un xic les agrupa
rem de la faisó següent: la que reconeix un origen eclesiàstic (romà) als pals de güella;
la que creu en un origen relacionat amb els islamites, i, finalment, la que propugna una

procedència germànica o franca. Notem que a l'escut que estudiem li han estat donades
explicacions de tres tipus, de les tres fonts d'on procedeixen en general les institucions dels
nostres regnes medievals. A «Hispània» vegeu el nostre article (nota 3*).

La darrera de les teories que ha estat llançada és la que ha recollit fa poc temps An
toni M. Puelles i Puelles, el qual, amb la seva exposició, cau dins el grup esmentat ante

riorment, puix que reconeix per als bàculs o pals vermells un origen visigòtic: pensa que
la creu sobre les tres gradetes que ja apareixen en les monedes visigòtiques originà l'em
blema català en collocar les dites tres línies horitzontals en les banderes de combat de for
ma vertical (pàg. 60 de l'esmentada obra de Puelles). La tesi de l'origen franc vindria de
fensada per la cèlebre llegenda ja tractada, o bé per aquells qui volguessin esgotar algun
reflex de la veritat històrica en la dita llegenda.

Creuen en un origen romana-eclesiàstic aquells qui opinen que l'emblema llistat fou
recollit per Pere el Catòlic quan estigué a Roma i hi infeudà el seu regne al Papa: D'altres
opinen que la cosa anà al revés: que l'Església adoptà els colors de l'emblema del monarca

i usà successivament el groc i el vermell alternats. Cap de les dues coses no és certa, ja
que quan Pere anà a Roma, el seu pare Alfons el Cast i el seu avi Ramon Berenguer IV

ja havien usat els pals en llurs segells; i, d'altra banda, l'Església no pogué prendre aquests
colors del rei aragonès perquè consta que al començament del segle XIII (i és possible que
ja a la darreria del XII) usava el «conopeo» llistat, segons un mosaic en què és representat
el papa sant Silvestre."

No ha mancat la teoria que relaciona l'origen del nostre blasó amb els àrabs, però és
de tan poca consistència que únicament l'esmentem aquí perquè no hi manqui, al costat de
les opinions referides, no pas per la seva vàlua. Els qui opinen així pensen que repugnava
als sarraïns o que tenien prohibit l'ús i la combinació dels colors groc-or i vermell, i, en

conseqüència, els cristians, sabedors d'això, adoptaren com a bandera de llurs exèrcits aquests
dos colors, d�vant els quals els sarraïns fugien. L'explicació és, a més a més d'inexacta, pue
ril; són moltes les mostres de l'art de l'emirat, califal i taifa, en les quals surten combina
cions d'ambdós colors i, per cert, amb una riquesa extraordinària.

Finalment, la teoria que, al marge de l'agrupació que hem fet, ha gaudit d'un més gran
crèdit, és la de Sentenach," que creu que el pal és senyal de domini en un territori i, en

l.

I
76. Mosaic de Sant Silvestre, del segle XII. Vegeu ROVIRA l VIRGILI, Història Nacional de Catalunya.

Barcelona, 7 vols. Tom IV, pàg. 435.
77. El escudo de España. Madrid, 1916, 2.a edició.
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consequencia, dos, tres o quatre bastons indiquen que el posseïdor de l'escut domina sobre

dos, tres o quatre territoris. A base d'aquesta teoria l'autor estudia els distints escuts dels
nostres reis i els distints comtats o regnes sobre els quals exercien domini, i troba generals
coincidències entre el nombre de pals i el d'Estats que governaven. Un estudi més detin

gut de la matèria mena, això no obstant, a la conclusió que la qüestió és molt difícil i que
en molts de casos Sentenach es veu obligat a certs equilibris per a poder mantenir ferma
la seva teoria. Malgrat això, es fixaren també en el nombre de pals l'esmentat acadèmic
Sans i Barutell i d'altres autors que posteriorment han tractat de la matèria.

PROCEDÈNCIA DE LES ARMES

Intentem de demostrar que els pals de güella han estat tinguts, a través del temps,
com a emblema familiar dels referits comtes (i, en conseqüència, com a escut barceloní, ca

talà): per a fer-ho disposem d'abundants testimoniatges medievals i moderns. Tan sols amb

la historiografia escrita en els segles XVI-XVIII podríem resoldre la qüestió, però si acudim,
de més a més, a fonts diplomàtiques dels segles XII al XV, podrem esclarir-la d'una manera

terminant.

Rebutjats els autors que, en incorporar la llegenda de les barres, han atribuït, natu

ralment, l'escut als comtes de Barcelona, recollirem l'opinió dels historiadors que amb una

base més certa han tractat del tema. Jerónimo Zurita afirma clarament que les armes llista
des pertanyien a aquells comtes quan diu que, en ésser efectuada la unió foren preferides
«como más principales, las (armas) de Cataluña, por descender los reyes por línea de va

rón, de aquellos príncipes»." Carbonell, anterior a Zurita, referint-se també a Ramon Be

renguer IV, diu que aquest usà sempre de l�s seves armes, és a dir, de «quatre pals ver

mells o fogajants, en camp d'or»."

L'ORIGEN CATALÀ DE LES «BARRES» SEGONS LA DOCUMENTACIÓ

Però al marge d'aquests dos historiadors i àdhuc d'algun de modern, com ara l'arago
nès Jiménez Soler, el qual també admet que les barres són barcelonines," els mateixos

historiadors posteriors a- aquells i que incorporaren la llegenda dels pals vermells en parlar

78. ZURITA, JERÓNIMO, Anales de la Corona de Aragón. Saragossa, 1610. Vol. I, foli 58 v.

79. CARBONELL, Chroniques de Espanya ... , ed. del 1547, fol. 53 v.

80. La Edad Media en la Corona de Aragón. Barcelona-Buenos Aires. Labor, 1930, pàg. 107.
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de la unió dels dos regnes segueixen Zurita i Carbonell, i es començà a divulgar llavors
l'espècie que en els capítols matrimonials concertats entré Peronella i Ramon Berenguer IV
es parlava de la qüestió i es resolia que el príncep i els seus descendents usarien els pals
propis del Principat. Però aquest extrem, com ja afirmà Garma i Duran," no es .troba en

els referits capítols. O sigui que res no fou determinat aleshores, i, en conseqüència, no po
dem fer cap deducció en aquest sentit.

A part d'aquestes fonts o d'altres de més directes, hom podria allegar, a favor de la filia
ció catalana de les «barres», una raó molt convincent: la tradició, la llegenda i la histo
riografia en general han considerat sempre que l'escut que duu en camp d'or quatre pals
de güella és originari del Principat de Catalunya.

Però d'on podem treure proves definitives i en abundància és de les fonts documen
tals de la mateixa Edat mitjana, a base d'estudiar de quina manera els reis mateixos consí

deraven les armes que ens ocupen; des del primer monarca catalano-aragonès, i especial
ment des de Jaume I el Conqueridor) passant pel segon d'aquest nom a Pere el Cerimoniós

sobretot, i d'aquest a Martí l'Humà, podem adduir una sèrie de testimonis que arriben fins
al regnat de Ferran el Catòlic. Totes aquestes dades són definitives i afirmen inqüestiona
blement que els pals vermells sobre camp d'or constitueixen ensenya heràldica familiar prò
pia, heretada dels comtes de Barcelona. Uns testimoniatges 'ho demostraran d'una manera

palesa i categòrica, mentre que d'altres ho declararan per exclusió, però els uns i els altres
vénen recollits directament de la mateixa documentació, traient-los dels registres de la Can
celleria Reial custodiats al ric Arxiu de la Corona d'Aragó."

A la darreria del segle XII el rei Alfons el Cast atorgava un document, datat a Gi

rona, als habitants del Millau, al Llenguadoc, i els concedia la seva bandera, el seu emble

ma; els parla en primer lloc del segell: «concedimus namque sigillum commune ... », i tot

seguit afegeix: « ...et etiam vexillum nostrum»." Aquest emblema era constituït pels pals
de güella, puix que encara avui el Millau té aquest 'escut. Subratllem, per a posteriors de

duccions, que Alfons el Cast anomena «nostrum» 84 el «vexillum».
A la centúria següent trobem d'altres dades, amb motiu de la fundació de l'Orde de

Nostra Dona de la Mercè; és instituït l'Orde, i el monarca li dóna les seves armes: «signi
nostri regium [scutum] », segons que consta en el privilegi que molts anys després con

firmarà el rei Pere el Cerimoniós) primer, i després, Martí 1. El document de Jaume és del
16 de setembre de .1256, que en confirma al seu torn un altre d'anterior, i s'hi diu que
concedeix i confirma l'hàbit de l'Orde «sive signum illud quod de cetero deferatis scutum,

81. GARMA y DURÁN, FRANCISCO JAVIER DE, La Adarga catalana. Barcelona, 1753. Vol. I, pàg. 21.

82, Ha estat consultada també la sèrie de Pergamins.
83. Document esmentat per MIRET l SANS a l'Itinerario de Alfonso I, pàgs. 441-442. Publicat al «Bole

tín de la Real Academia de Buenas Letras», vol. 2, any 1903.
84. Sovint trobarem les paraules nostre, nostrum referint-se a l'escut propi dels comtes-reis.
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scilicet, signi nostri regium et crucem desuper positam albam»; és a dir, l'emblema heràldic
reial i la creu del capítol catedralici. Des d'aleshores els mercedaris empraren l'escut que duu
en camp d'or quatre pals vermells i al damunt, sobre camp de güella, creu patada d'argent."
O sigui que per al rei Conqueridor les armes pròpies eren els pals vermells; la dada que
donem, a l'igual que la corresponent a Alfons el Cast, no és encara concloent i no pressu

posa pas que les armes llistades siguin catalanes, però quan mostrarem les mateixes parau
les en boca de monarques posteriors, acompanyades d'altres, llavors sí que podrem valorar
exactament l'abast del .«signi nostri»."

Bé que no indiquin si són o no són propis de Catalunya els colors que esmenta el

monarca, per tal de fer palès que en temps de Pere el Gran eren tinguts com a colors reials
el vermell i el groc, adduïm el document del 1292, expedit pel rei ordenant a Pere de

Sant Climent 87
que els segells penjants havien de dur vint fils, deu de vermells i deu més

de grocs.

Jaume II disposa que els segells que hauran d'usar certs funcionaris que cita en el

document, tots ells de Catalunya, ostentaran els pals de güella." Del temps d'aquest mo

narca tenim un testimoniatge eloqüentíssim, que ja ha estat esmentat: al començament del

segle XIV, Jaume II acomiadava el seu fill, Alfons el Benigne, el qual se n'anava a la con

questa de Sardenya, i en animar-lo per a l'empresa li lliurava la bandera antiga del Princi

pat de Catalunya, tot dient-li: «Fill, jo us do la vandera nostra antigua del Principat de

Cathalunya ... ».89 Quina era, aquesta bandera? No cal dir que Jaume II no pogué referir-se
a cap altra que no fos la llistada, i encara més quan digué «vandera nostra»; sobretot si
relacionem aquest adjectiu, esmentat d'aquesta mateixa faisó per d'altres monarques (re
cordeu també el que hem dit d'Alfons el Cast).

Però el regnat més ric en dades i testimoniatges fefaents és el de Pere el Cerimoniós,
tan fecund, des de tots els punts de vista, i especialment des del protocoHari i palatí, Les

Ordinacions que aquest rei promulga el 1344 ens mostren una gran abundor de dades, unes

referents a les armes d'Aragó, i unes altres a les de Catalunya.
, Respecte als segells que la Cancelleria ha d'usar: un que tingui «de l'altra part un

escut en 10 qual sien les armes d'Aragó, que son aytals; una creu per mig del escut e

85. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 2193, fol. 58: doc. de 25 de setembre de 1399, que copia el de

Jaume I donat a Saragossa el 22 de setembre de 1256. Emprem el mot mercedari i no el de mercenari.

86. Aquest extrem vindrà confirmat especialment en parlar de les Ordinacions de Pere el Cerimoniós.
87. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 44, fol. 152. Diu així: «Post modum mandavit dictus dominus

rex Petra de Sancta Clemente scriptori suo quad in qualibet bulla plumbi quad de cetero fieret ponentur xx.

fila, videlicet, x. de colore rubeo et de colore croco, decem et non plus nec rninus».

88. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 124, fol. 107.

89. GARMA, op. cit. Vol. I, pàg. 19. Però, Pere el Cerimoniós diu: «La bandera de la Casa reyal d'Ara

gó» (Crònica, ed. Pagés, pàg. 22).



cascun carte un cap de sarray»;
90 parlant del segell majestàtic, diu: «de l'altra part un ca

valler amb corona en lo cap armat sobre cavall d'armes de nostre senyal reial»; 91 amb re

ferència al segell comú, afegeix que ha d'ostentar l'«escut de nostres armes»," i en parlar
dels fils de què penjaran els segells, afirma: «la corda aquesta en la qual lo segell penja
va ... deurà ésser de seda, ço és grogua e vermeyla ... de nostres armes reyals»." O sigui
que per el monarca que promulgà les Ordinacions les armes pròpies d'Aragó eren les que
duen en camp de güella creu d'argent cantonada de quatre caps de moro; les «nostres re

yals», els pals, car així figura en els segells majestàtic i comú que d'ell coneixem," diferen
ciant-se clarament les armes d'Aragó i les pròpies; i finalment, ben palesament hom diu

que els colors vermell i groc són els propis reials (recordeu que aquests colors ja els es

mentava Pere el Gran).
Si relacionem els testimoniatges adduïts fins aquí veurem que les armes pròpies reials

són els pals (segells majestàtics i comú de Pere el Cerimoniós), que aquestes armes pròpies
reials són vermelles i grogues (disposició damunt les cordes dels segells, del mateix rei)
i que aquestes «nostres armes» són les mateixes que constituïren per a Jaume II la bandera
«nostra antigua del Principat» i per a Jaume I i Alfons el Cast el «scutum nostri signi
regium» i el «vexillum nostrum», respectivament.

Però les Ordinacions de la casa reial són encara més explícites. En parlar dels frens
dels cavalls el rei afirma «quatre selles palafrenals ab llurs frens, de las quals dues ab nos

tre senyal real; e les altres dos ab lo senyal de Sant Georgi e altre ab senyal antich del

rey d'Aragó», i en tractar dels departaments del palau reial hom diu: «ornats de nostre

senyal real, del senyal antich dels reys d'Aragó e de Sant Jordi».95 D'aquests dos darrers tex

tos es dedueix clarament que per al Cerimoniós i per a aquella època existien escuts distints:
el de sant Jordi, el d'Aragó antic i el propi dels sobirans, és a dir, el que duu en camp d'ar-

J

90. Ca. Do. In., Arxiu de la Corona d'Aragó, 48 vols., vol. V, pàg. 208.
91. Id., íd., pàg. 209.
92. ra, íd., pàg. 209.
93. ra, íd., pàg. 210.
94. Segells reproduïts a SAGARRA: op. cit., núms. 55 a 67.
95. Ca. Do. In., Arxiu de la Corona d'Aragó, vol. V, pàgs. 172 (<<Dels frens e altres apparellaments

de cavals») i 176 (<<De les vestidures e altres ornaments»). Les dues citacions fetes, les trobem esmentades per
FELIU DE LA PEÑA, NARCISO, Anales de Cataluña ... , Barcelona, 1709, 3 vols. Vol. I, pàgs. 267 i següents; però
és curiós d'observar el fet que FELIU no les pouà del manuscrit que conserva l'Arxiu de la Corona d'Aragó, cò

pia del segle XVIII, de l'original perdut llavors i que BOFARULL publicà. Aquesta còpia és la utilitzada per Bo
FARULL en el volum V del Ca. Do. In.; l'utilitzat per FELIU tenia, segons que es desprèn per les citacions,
els capítols numerats. Tingueu en compte, respecte a això, que existeixen moltíssims manuscrits d'aquelles Or

dinacions. (La Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, de Barcelona" en té enregistrats un bon nom

bre d'exemplars, treball degut al senyor BOHIGAS BALAGUER, que tingué I'amabilitat d'informar-nos sobre el

particular. Aquestes dades hauran d'ésser preses per base el dia que hom voldrà fer l'edició definitiva de les
Ordinacions en forma crítica com caldria.)
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gent una creu de güella cantonada amb quatre caps de moro (Aragó modern); el que duu
en camp d'argent una creu d'atzur al cantó destre del cap (Aragó antic); i finalment, l'escut

que s'organitza en camp d'or quatre pals vermells (armes reials).
El mateix monarca escriví, a la fi del seu regnat, a l'abat del monestir de Sant Victo

rià, i li digué que li enviava, per mitjà d'un frare, un drap d'or per a la sepultura del rei

«Enyego Ariesta, qui fue Rey d'Aragon e de Navarra», el qual drap era orlat amb «senya
les d'Aragon antigos e es saber el campo cardano e las cruzas blanchas, segund que anti

gament los reyes d'Aragon los solían fazer»."
Essent encara infant, Joan I, com a lloctinent del regne, atorga escut, l'any 1380,97

a la vila d'Alcanyís, i l'autoritza perquè hi dugui, a la banda més alta, les armes reials,
segons que es veu en un petit disseny que el mateix document porta (on s'aprecien clara
ment els pals). I el 1384 disposa que li construeixin un llit amb unes cortines en què hi

hagi cinc escuts, i a cadascun d'ells figuri el «senyal antich d'Aragó, 10 camp blau e la creu

blancha e 10 real comú», segons que és dibuixat en el document, on es veuen les creus i
els pals." Un cop és rei, Joan I concedeix a Bernat Negre, de Perpinyà, les pròpies armes

per a escut, i aquest és dibuixat en el document (amb els quatre pals)." El mateix sobirà

aprovà l'organització del Braç Militar de Catalunya, i li concedí les pròpies armes per al
seu segell, «in quo ... arma nostra ponantur, videlicit, signum regale» (tal com és repre
sentat en el dibuix que s'intercala, on figuren els bastons ).100

Del mateix segle XIV, però ja dels seus darrers anys, corresponents al regnat de Mar
tí I, tenim un altre testimoniatge: ens referim a l'acord del Parlament català que es reuní
a Barcelona, presidit per la reina Maria de Luna, lloctinent general del seu marit, el 1396.
Els diputats resolgueren que hom havia de suplicar al rei que retornés immediatament de

Sicília, i per això decidiren d'enviar-hi una ambaixada que fos integrada per un prelat, un

baró, dos cavallers, un ciutadà i un individu de la mà menor; els comissionats anirien a

Sicília en dues galeres, les quals «no porten vanderes, cendals, ne panys de senal alcú, sinó

del comtat de Barcelona, ço és, barres grogues e vermellas tan solament».'?' El testimo

niatge adduït és concloent: els pals de güella no són solament emblema català, sinó també

propi dels comtes de Barcelona.
Al començament del segle xv, el mateix monarca a qui ens hem referit fa un mo

ment, pronunciava una de les seves elegants i discretes oracions, la de les Corts de 1406,
parafrasejant el salm 86 (<<Gloriosa dicta sum de te»), i repetia les paraules que el seu bes-

96. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 1238, fol. VII.
97. ídem, Reg. 1800, fol. 54.
98. ídem, Reg. 1748, fol. 59. Document donat a Lleida el 16 d'abril de 1384.

99. ídem, Reg. 1908, fol. 186 v. Document del 20 de gener de 1395. Vegeu l'Apèndix A, 11.
100. ídem, Reg. 1970, fol. 47.
101. GARMA, op. cit. Vol. I, cap. I, paràgraf 2.
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avi (Jaume II) adreçà al seu avi (Alfons el Benigne) respecte a la bandera del Principat.!"
tot reproduint els conceptes allí expressats. Alguns anys abans -el 1399- confirmava els
privilegis atorgats a l'Orde de la Mercè i reproduïa els conceptes emesos per Jaume I i
confirmats després per Pere el Cerimoniós) i que no repetim perquè ja els coneixem.l" De
més a més, dins el mateix any, el darrer monarca de la casa de Barcelona ordenava que a

canvi del Sant Calze, el qual, segons la tradició, usà el Senyor al darrer Sopar, i que li
havia estat enviat des de Sant Joan de la Penya, fos lliurat al dit monestir un que en tenia
el monarca, en el qual hi havia sis esmalts: «duo ad signum Aragonum, duo regales et

duo sancti Georgii».I04 En un altre document adreçat al monestir de Saragossa concedeix uns

privilegis determinats, i, referint-se a l'hàbit de l'Orde, diu: «a nos tris predecessoribus ...

esse fundatus crux salvifica nostrisque armis regalibus insignitus» .105
Bé que ja hem esmentat alguns textos en què per exclusió hom pot deduir que l'escut

llistat no és aragonès, sinó català, recollim aquí un altre testimoniatge, ara d'Alfons el Mag
nànim: l'any 1453 concedeix al seu vicecanceller Valentí Claver «illa quatuor capita mauro

rum nigrorum cun cruce rubea que pro insigniis sive armis propriis regni nostri Aragonum
in campo argenteo tenemus», o sigui que quan un monarca parla d'armes que 110 són els
pals, o les descriu o afegeix, en dir pròpies, «regni nostri Aragonums-.!"

Així mateix, Joan II atorga armes a distints cavallers; unes vegades són les de sant

Jordi; unes altres, els pals vermells. Per exemple: l'any 1472, el rei concedeix a la família
dels Requesens, pels grans serveis prestats a la corona, que els han ocasionat «varia vulne
ra», les pròpies armes reials «insignia sive arma nostra regia et regnorum Aragonum una

cum armis vestris et illorum naturalibus et seu domus et familia vestre facere, habere et

gestare ... ». I els Requesens, de llavors, usen les reials barcelonines.l"
Una reduïda crònica, inconeguda fins fa poc temps, i que pels seus elements intrín

secs, especialment pel seu llenguatge, ha estat referida al temps d'aquest monarca, s'ocupa
breument de l'escut heràldic d'Alfons el Cast) i diu: «lexo las armas de Aragon, que eran

el campo blanco, la cruz vermella con cuatro cabeças de moro, et tomo las armas de Ca

talunya: los bastones oro et flama».108 El testimoni, que de més a més, no és català, sinó

102. Parlaments a les Corts catalanes. Text, introducció i notes per R. ALBERT i J. GASSIOT, a la collec
ció «Els nostres clàssics». Barcelona, 1928, pàg. 71.

103. Vegeu nota 85.
104. Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu Reial, pergamins de Martí I, núm. 136, de 26 de setembre

de 1399, donat a Saragossa.
105. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 2183, fol. 144. Document donat a Barcelona el 20 de setembre

de 1408.
106. ídem, Reg. 2620, fol. 53, del 16 d'abril de 1453.
107. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 3459, foL 88, del 25 de novembre de 1472.
108. RIQUER, MARTÍN DE, Crónica aragonesa del tiempo de Juan JI, a «Analecta Sacra Tarraconensia».

Vol. XVII, 1944, pàgs. 1-29.
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í
aragonès, és concloent, puix que, d'una manera ben clara i palesa, afirma -a la darreria
del segle xv- que els pals de güella són els propis de Catalunya.

Del mateix rei Alfons el Cast podem afegir dues citacions més: una treta de la Crò
nica General de Pere el Cerimoniós 109

que fa referència al dit rei amb aquestes paraules:
«e mudà les armes a senyal d'Aragó e près bastons». L'altra la trobem a la Història Univer

sal, de l'any 1425: «E lavors lo dit rey Alfonso mudà ses armes e feu senyal de bastonss.!"

Finalment, arribem al regnat de Ferran el Catòlic, amb el qual tancarem aquest estudi
esmentant tan sols un exemple: la concessió de les pròpies armes reials al seu barber, Joan
Falgueres.'!'

'

Amb tanta riquesa de testimoniatges trobats des del segle XII fins a la fi del xv, j

veient que l'opinió general entre tots els sobirans, des d'Alfons el Cast, o, si voleu, des de

Jaume I, fins a Ferran el Catòlic, és la mateixa, creiem que resta ben palès el fet que els

pals vermells sobre camp d'or constitueixen l'emblema heràldic propi de Catalunya i, més

exactament, de Barcelona; així mateix, podem afirmar que aquest emblema fou el familiar
dels comtes de Barcelona i que d'ells passà a llurs descendents, els comtes-reis de Cata

lunya i Aragó, i llavors hom l'adoptà com a escut heràldic del gran Aragó (tots els reg
nes de la Corona), i per això mateix anomenat vulgarment i impròpiament d'Aragó (pals,
barres d'Aragó).

ELS «PALS DE GÜELLA» l LLUR NOMBRE EN L'ESCUT REIAL

Les planes precedents recullen allò que escrrviem l'any 1950 de l'escut dels pals de

güella, i serveixen de pròleg, llarg i raonat, a l'estudi del de Barcelona en els seus quar
ters segon i tercer. Hem exposat, doncs, l'origen i el desenvolupament d'aquest escut ca

talà, vinculat de primer a la Casa comtal barcelonina, després a la reial de Catalunya i

Aragó i més tard propi de la Corona d'Aragó i sempre de Catalunya. La relació que té

aquest estudi amb l'origen del nostre escut heràldic de Barcelona és òbvia: no podem par
lar dels elements que integren els dos quarters referits sense conèixer l'origen i el desen

volupament 'de les comunament anomenades «barres catalanes».
En parlar del segell del tractat del 1289 hem dit que ja s'hi mostren els altres elements

bàsics del nostre escut, és a dir, la creu i les barres, i que aquestes, sense quarterejar-se en

cara amb la creu; apareixen com uns petits escuts al voltant de la creu, cosa que trobem en

r
e

109. Manuscritvdel r Seminari conciliar de Barcelona (Regnat d'Alfons el Cast), fol. 41 v.

Ll O, Manuscrit de la Biblioteca Uníversitària cie Barcelona, fol. 104 v,
111. Arxiu de la Corona d'Aragó, Reg. 3577, fol. 47. Privilegi del 29 de desembre de Hao.
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d'altres escuts dels segles XII i XIII, abans que es generalitzés el costum del quarterejament.
Parlem ara dels quatre escuts que entorn de la creu figuren en el segell amb què el Municipi
de Barcelona segellà l'esmentat Tractat l'any 1289. Els escuts apareixen a cada costat de
la creu, en relleu i sistemàticament coHocats; té forma d'escut i sembla com si el senyal,
és a dir com si les barres, collocades al centre de l'escut, tinguessin una mena de bordó.
Sembla talment que només hi ha dues barres a cadascun; cal subratllar aquest fet, princi
palment en relació amb afirmacions errònies d'algun autor que ja hem esmentat i que, fill
d'un romanticisme històric anticientífic, s'entossudeix a considerar que el nombre de barres
de l'escut de Barcelona ha d'ésser de quatre i que els que no les duen no representen l'au
tèntica ensenya de la Ciutat.

Hem assenyalat l'únic problema que pot ésser estudiat en tractar de l'escut de Barce
lona en els quarters segon i tercer, puix que, a part el del nombre de barres, no n'hi ha

cap més. I aquest, pròpiament, tampoc no ho seria, si ningú no s'hagués entossudit a

crear-lo afirmant, com dèiem, l'autenticitat de l'escut amb quatre barres i la falsedat del

que no les duu. Nosaltres hem estudiat a fons aquesta qüestió, i no ens hem pas limitat a

l'escut de Barcelona, sinó també, i en general, a l'escut dels nostres comtes i reis en primer
lloc, i al del Principat després; però ara haurem de parlar principalment de l'escut de la
nostra Ciutat. Per tal d'enfocar el problema i avançar el que hem conclòs, exposarem un

exemple entre tants d'altres que en podríem allegar: en la cèlebre miniatura de Bernat Mar

torell del Llibre dels Usatges/12 en la qual són representats els consellers ciutadans davant
la reina Maria, muller del rei Magnànim, lliurant el mateix Marquilles el llibre a la sobi

rana, hi ha distints escuts. I bé: hi trobem, al centre, un escut reial -volem dir el de les
barres- amb dos pals, i als costats, uns escuts de la Ciutat, també amb dues barres. Com
dèiem abans, si no hi hagués hagut una literatura històrica equivocada i que ha volgut com

plicar la qüestió, no caldria que alleguéssim res més que aquest exemple, tan eloqüent, però
escaient-se que algú, com afirmàvem, s'ha entossudit a tergiversar la veritat, haurem d'es

gotar els arguments perquè resti ben clara i incontrovertible.
Al mateix temps, aquest repàs del nombre de barres de l'escut reial o del de Barce

lona ens servirà també per a desfer, encara més, les infundades tesis d'alguns autors arago
nesos que pretenien que els pals, o barres, fossin aragonesos.

La varietat en el nombre de pals és fàcil de demostrar, tant en l'escut reial com en el
de Barcelona; tan sols uns quants exemples del primer cas seran suficients per a fer pa
lesa aquesta afirmació ..

112 .. Llibre-comentari als Usatges de Catalunya, per JAUME MARQUILLES, 1448; en la miniatura en què
són representats els Consellers davant la reina Maria apareixen escuts de Catalunya i .de Barcelona. El llibre es

conserva a la Sala de Règim Municipal del Museu d'Història de la 'Ciutat; vegeu la Guia d'aquest centre.; en les

seves diverses edicions.
.



Els segells reials, de Ramon Berenguer IV endavant, mostren en general quatre bar
res;

113 però els segells d'infantes o reines exhibeixen moltes vegades dos o tres pals: vegeu
els de Violant de Bar, per exemple,':" o el d'Elisenda de Montcada 115 i el de Maria de
Luna.116 La muller de Jaume II, Blanca d'Anjou, presenta en els seus escuts quarterejats, al
costat de la flor de lis, tan sols dos pals.!" Tres pals figuren en un escut d'Aragó-Sicília, que
fou trobat al carrer de Duran i Bas, casa del «Foment de Pietat»: s'hi quarteregen àguiles i

barres, però d'aquestes solament n'hi ha tres en cadascun dels dos quarters. Les pintures
han d'adjudicar-se als darrers decennis del segle XIn o primera meitat del XIV. Quatre pals,
per contra, mostren m�ltes vidrieres, antigues i modernes, de la Catedral de Barcelona: la
de la fi del segle XIV, en què s'exhibeix l'escut del bisbe Ermengol, és coronada amb un

escut amb les quatre barres; o la gran majòlica, de la mateixa època o un xic més moder

na, procedent de la Tribuna Reial, que es troba catalogada en la collecció d'Apelles Mes
tres. El bellíssim relleu en pedra de la Confraria Reial de la Puríssima, en què dos àngels
sostenen un escut amb els quatre pals, timbrat de bella corona amb rics florons, és una peça
de mitjan segle xv.!" En les claus de volta de la Capella de Sant Jordi del Palau de la Ge
neralitat s'exhibeixen abundosament els quatre pals de güella (mitjan segle xv). Així mateix

ofereix els quatre pals el bell gravat iHuminat a mà en què apareix el rei Jaume I presidint
les Corts de Lleida; 119 flanquejant la figura reial es mostren dos grans escuts en la forma
indicada. Altres tres mostres, amb el mateix nombre de pals, podem allegar encara: els dos
escuts collocats al costat dels murs i damunt les portes del Palau Reial Major: l'un corres

ponent a la Batllia de Catalunya, pot ésser admirat, encara avui, a la Plaça del Rei; l'altre,
al timpà de la porta, que un dia estigué a la dita plaça i que ara ha passat a la de Sant Iu
i que dóna accés al «Verger del Palau», del Museu d'Història de la Ciutat.

L'enumeració seria prolixa, però volem esgotar una mica més el tema, ja que la inves

tigació que hem realitzat, sense ésser exhaustiva, té un caràcter molt complet: sobre pedra,
lloc on és més rar de trobar els quatre pals, els hem trobats, per exemple, en no pocs es

cuts del monestir de Poblet, en la creu de terme situada entre Almenara i Sagunt, en el

gran escut de la Llotja valenciana, amb dos grans tinents angèlics; així mateix, els pals en

nombre de quatre en un plat pintat a la taula de l'Anunciació del Museu de la catedral de
Girona (d'autor anònim, segle xv). Per a acabar, i entre molts d'altres que en podríem

-'

r'

113. SAGARRA, passim ...

114. RIQUER, MARTÍ DE, Història de la Literatura catalana. Barcelona, Ariel, 3 vols. Vol. I, pàg. 392.
115. ra. pàg. 412.
116. Ïd., pàg. 399.
117. Escut situat en una clau de volta de la Catedral fent costat a una Santa: figura 204 del Catálogo mo

numental de España. Barcelona, d'AINAuD-GUDIOL-VERRIÉ,
118. Es troba a la Catedral de Barcelona.
119. El llibre es conserva a l'A.C.A.; algú opina que es tracta de Ferran el Catòlic.
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allegar, un escut del gravat de la primera edició completa de la Crònica de Jaume 1.120
En aquesta mateixa línia, Zurita, en les seves edicions dels «Anales de Aragón» 121 exhibeix

aquests pals.
Tres pals, els trobem en alguns escuts de reines o infantcs.!" així com en l'heràldica

mallorquina; 123 amb dues barres, en la miniatura de Bernat Martorell del Llibre dels Usat

ges) comentat per Marquilles, on hi ha l'escut reial al centre, i als costats el de la Ciutat,
també amb dues barres. Trobem tres pals també en les pintures murals del castell d'Alca

nyís/24 o en una miniatura del Llibre de Privilegis de Mallorca.r" en la qual Jaume I és

present coronat per dos àngels. I així mateix, amb dos pals a l'escut de la portada de
l'obra d'Eiximenis Regiment de la cosa pública/26 o en un dibuix d'un escut d'un cava

ller.!" al ms. del Museu Episcopal de Vic, del segle XIV. I ben palesament dues al banderí

que penja d'una trompeta d'un àngel en el retaule de la Verge i el Nen, d'anònim aragonès
del segle xv procedent de la Collecció Muntadas.

Bé que ja l'hem esmentat, per tancar aquesta llarga enumeració d'escuts amb els pals
de güella (i no referits encara a Barcelona), volem alludir novament a la miniatura de Ber
nat Martorell en el Llibre dels Usatges) comentat per Marquilles, que serva el Museu d'His
tòria de la Ciutat, en la qual apareix, al centre, l'escut, amb només dos pals de güella: això

és una minatura (no pas sobre pedra), i en colors.!"
Després d'haver estudiat amb un cert deteniment l'escut reial catalano-aragonès, o,

com en diem vulgarment, l'escut de les quatre barres, bé que ja hem repetit diverses vega
des que aquesta denominació és errònia, tenim ja una idea bastant exacta dels elements

que componen aquest escut. Sense cap mena de dubte hom pot determinar que és cons

tituït per uns pals vermells sobre camp d'or; així mateix, i a base de tot el que hem afir

mat, recollit directament de documents, segells, medalles, monedes, obres d'art, etc., podem
assenyalar que, bé que el nombre més comú de pals, és de quatre, existeixen alguns escuts

l

120. El peu d'impremta és: Mey, València, 1557.
121. Vegeu a l'edició dels Anales de la Corona de Aragón, del 1668, la portada del vol. II, on hi ha

l'escut, amb quatre pals.
122. Al nostre Nobiliario de la Corona de Aragón, passim. I també hom pot comprovar-ho en els segells

de reines i infantes que SAGARRA publica en la seva Sigillografia.
123. Vegeu l'esmentat Nobiliario ... , vol. II, pàgs.
124. RIQUER, op. cit., vol. I, 374.
125. íd. II, 345: és de l'any 1334.
126. íd. II, 183: València, Cofman, 1499.
127. íd. II, 616.

128. Només dos cops hem trobat més de quatre pals: es tracta de l'escut sicilià dibuixat al mapa del
«famosus Mons Etna», del segle XVII, conservat a la Biblioteca de Catània. A l'esquerra apareix, en losange, l'es

cut de Sicília, amb les àguiles i cinc pals; o bé a la capa pluvial en losange de l'Infant Sancho, arquebisbe de
Toledo (s. XIII) -cinc pals-, capa guardada al Museu de la Catedral toledana. Vegeu làmines abundants més

endavant, a la segona part del llibre.

¡J.
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en què el nombre és de dos o tres, sense que hom pugui en cap cas determinar que són
formes més pures les corresponents a quatre pals que no les altres; ni tampoc que aquelles
són més antigues i, per tant, més ingènues o originàries.

Això no obstant, una cosa pot ésser afirmada, i és que en general l'escut reial acos

tuma a tenir quatre pals, mentre que d'altres escuts que n'han pres l'origen i que han estat

atorgats a ciutats, llinatges, corporacions, etc., han adoptat dues o tres barres.

EL NOMBRE DE LES «BARRES» EN L'ESCUT BARCELONÍ

Amb tot el que hem dit fins aquí podem començar ja les aHegacions corresponents
als quarters segon i tercer de l'escut de Barcelona aHudint a les més remotes mostres i a

les més recents representacions, exemples que, remuntant-se a l'any 1289, poden arribar fins
avui, en què els artistes del nostre poble 'continuen dibuixant o pintant, o en tot cas in

terpretant el nostre escut ciutadà. És una llarga història la que el nostre escut pot oferir
des de l'any que per primera vegada apareixen uns escutets als angles de la gran creu pa
tada del segell que penja del pergamí a l'esmentat any de 1289, fins a les mostres més
recents de Josep M. Subirachs, en les seves representacions del cartó per a un tapís 129

o

en els plafons metàllics de la Casa de la Ciutat, en el seu edifici novíssim i al pom de la
porta de St. Jordi: són set-cents anys durant els quals podem seguir l'evolució del nostre escut.

Recorrent cronològicament els escuts que hem pogut recollir, ens trobem de seguida
amb el problema bàsic del quarter o quarters que ens ocupa: el nombre de pals. Sense que
pretenguem de determinar ara quin nombre en correspon definitivament a l'escut de Barce
lona, passem ara a descriure'ls detingudament per tal d'arribar a unes conclusions el més
clares possible:

L'escut de Barcelona al segle XIII: l'únic i el primer fins ara conegut és el de l'es
mentat document del 1289: quatre escutets als angles de la creu patada, amb dos pals
cadascun d'ells.130

Podem allegar dues monedes corresponents al rei Conqueridor: són dos «doblencs»
de Jaume I: però l'escut que hi ha en ells, bé que té dos, tres o quatre pals, no és pas
el de Barcelona, sinó el reial, baldament les monedes siguin barcelonines, i ens cal saltar a

l'època dels reis Catòlics per trobar-lo.!"

129. UDINA-GARÍWT, Barcelona. Vint segles d'Història. Barcelona, 1963, tapís segons cartó del dit ar

tista, pàg. 386. Vegeu-lo també en color entre les làmines d'aquest llibre.
130. L'esmentat escut ja fou descrit: vegeu la nota 6. La interpretació del nombre de barres no és fà,

cil, cat hom pot dubtar entre dues o tres.

131. BOTET, op. cit., vol. II, núms. 163-164.
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En les pintures del Castell d'Alcanyís, de l'època de Pere el Gran apareixen diversos

cavallers amb escuts d'armes; darrera el rei ve un altre cavaller en el cavall del qual les
gualdrapes ostenten un escut quarterejat: Ir. i 4t., dos pals vermells sobre camp d'or; i
2n. i 3r., una creu de güella sobre camp d'argent. No tenim la seguretat que siguin les ar

mes de Barcelona, en organització inversa (com els dos segells del segle XIV que serva l'Ar
xiu de la Corona d'Aragó i que esmentarem després), però sí que ens ofereixen la: creu i
dos pals.

En d'altres pintures, un xic posteriors potser, trobades al Palau de Berenguer d'Agui
lar, al carrer de Montcada, es mostra un carro amb guerrers, i en un dels seus costats dos
escuts contigus, un amb tres pals, i al costat un altre amb la creu vermella sobre fons
blanc.!"

Les armes al segle XIV: la primera és del 1329: es tracta de la làpida commemora

tiva de les obres de Santa Maria del Mar, on figuren l'escut reial i el de Barcelona: el pri
mer porta quatre pals, i el segon, comparant-lo amb l'anterior, tres. A continuació cal es

mentar l'escut del 1332: es tracta del segell d'un albarà atorgat per Jaume Carbó, Fran
cesc Romeu i G. Bisanya, elegit per al Consell de la Ciutat. Es datat a Barcelona el 20 de
febrer de l'any esmentat.!" Damunt un escut de forma gòtica hom representa quatre quar
ters, i al segon i al tercer apareixen dos pals, bé que borrosament, sense que hi càpiga la

possibilitat d'un nombre major. L'escut és, això no obstant, poc clar.
Escut del 1373: és la làpida de la inauguració del Saló de Cent, a la banda superior

de la qual figura l'escut reial, amb quatre pals, i el de la Ciutat amb dos.!" Cal que relacio
nem aquesta làpida amb la clau, conservada al Museu d'Història de la Ciutat, en què consta

la data del 1373 i la de la restauració del Saló el 1929: hi surten dos pals.
Tenim altres segells, també datats. Són els exemplars dels arxius Capitular de la Ca

tedral i Històric de la Ciutat, dels anys 1379 i 138.3: l'escut, també de forma gòtica, pre
senta dos pals en els quarters segon i tercer; algú podria adduir que potser hom n'hi re

presenta tres i no dos (però mai quatre), ja que si ens atenim a la fissura són dos: ens

decantem a creure que l'artista intentà de representar només dues barres. L'exemplar, a

més, és molt reeixit, i el podem considerar segell oficial de l'organisme que representa.
Dos segells més, del 1375 i el 1376,135 corresponents a l'Administrador d'Obres i Murs de
la Ciutat, també presenten dos pals.

Sagarra ens ofereix un altre segell d'aquesta centúria, l'any concret del qual no pot

132. Vegeu l'estudi d'aquestes pintures en AINAUD: Pintures del segle XIII al carrer de Montcada, de
Barcelona. Discurs ... a la R. A. de Bones Lletres. Barcelona, 1969.

133. SAGARRA, núm. 918.
..

134. Vegeu al dit Saló la làpida esmentada i també a la fi, a la segona part d'aquest llibre.
135. SAGARRA, núm. 951.
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donar-nos per tal com es troba separat del pergamí; n'hi ha dos exemplars, iguals. Segons
el criteri, que compartim, d'aquest eminent erudit, són del segle XIV; l'un és guardat a

l'Arxiu de la Catedral, i l'altre, al de la Corona d'Aragó. Quant a la data, ens decantaríem

per pensar que es tracta dels primers anys de la catorzena centúria, puix que hem d'atri
buir l'organització equivocada dels quarters a la manca de pràctica en la confecció del se

gell. Efectivament, les barres, sempre dues o, si voleu, tres en relleu, ocupen els quarters
primer i quart, en lloc de la creu, i la creu ocupa el segon i el tercer. Nogensmenys, la

llegenda sembla més avançada en el temps, car no es refereix a la «universitas», sinó que
diu «Concilií civitatis Barchinones.!"

A la porta principal de l'església del Pi, de Barcelona, hi ha un escut de la Ciutat,
quarterejat de la mateixa faisó que els dos segells a què ara hem fet allusió: amb dos

pals.!" És curiós que l'errada es trobi també damunt pedra, de forma més inexplicable
aquí que no en el segell, a la matriu del qual és comprensible una equivocació.

En les recents excavacions practicades a l'església de Santa Maria del Mar ha estat

trobada una rajola, del segle XIV, amb l'escut de dos pals.l"

La darga al segle XV. Entre d'altres moltes manifestacions que podríem allegar ve

geu els escuts de la Casa de la Ciutat.

Dels primers anys del segle, del 1400 al 1402, podem oferir els dos escuts de la fa

çana gòtica de la Casa de la Ciutat, on, emmarcat amb una fina filigrana gòtica, és ex

hibit l'escut únicament amb dos pals. L'escut de l'escrivania, al contrari, ens mostra quatre
pals, mentre que al sostre de l'estança, pintat el 1401 per Pere Arcaina, hi ha l'escut de
la Ciutat amb dos pals solament, que es contraposen amb els quatre de l'escut reial. El ma

teix passa al sostre de la sala d'eleccions, pintat per Jaume Cabrera a la mateixa data, amb
una idèntica contraposició d'escuts reials i de la Ciutat, aquells amb quatre barres, i aquests
amb dues.

Als mateixos anys pertany la darga (reproduïda en guix al Museu d'Història) 139 collo
cada a la font gòtica de Santa Maria del Mar: té dos pals.

També d'aqueixa centúria, però dels primers anys, és el segell de l'Arxiu Històric de
la Ciutat, molt semblant a l'exemplar del 1533, amb la llegenda: «Sigillum minus Barchi

none»: duu dos pals.!"

136. SAGARRA, núm. 917, per als segells alludits.
137. UDINA-TINTÓ, Notas para un Catálogo de monumentos ... (en premsa).
138. Vegeu RIBAS, Descubrimiento de una necrópolis romana en la Basílica de Santa María del Mar, a

«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad», XII, pàgs. 18-22.

139. A la galería gòtica de la Casa Padellàs, seu del Museu.

140. SAGARRA, núm. 21.
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Un altre data del 1409.141 És del Consell i duu, com sempre, dos pals (o tres, en re

lleu). Se'n conserven diversos exemplars; el reproduït per Sagarra és a l'Arxiu de la Co
rona d'Aragó.

De l'any 1416 ens és oferta una rara mostra sigillogràfica: és una butlla de plom 142

amb l'escut en losange, que mostra tan sols dos pals, però aquest segell ofereix, de més a

més, una particularitat, i és que té revers: és el primer que el mostra.

Sense llegenda, ens brinda les armes de la Ciutat un altre segell del 1435, procedent
de l'Arxiu del Reial Patrimoni; 143 també amb dos pals.

En unes altres mostres heràldiques trobem també els dos pals: és tracta de les mo

nedes de velló de la Seca de Barcelona, encunyades al temps de Ferran el Catòlic, al re

vers de les quals hi ha l'escut en losange i la llegenda «Barkinona» i variants, però sem

pre amb dos pals als quarters segon i tercer.!" En uns altres casos apareix l'escut reial,
amb quatre pals.!"

A mitjan segle, Lluís Dalmau pinta el retaule de la Verge dels Consellers, i hi traça
l'escut de la ciutat, amb quatre pals (any 1445).

D'aquesta mateixa centúria són: l'escut en una placa de coure esmaltat que serva el
Museu d'Història de la Ciutat (vitrina central de la Sala de Règim Municipal), procedent
del llegat d'Apelles Mestres i en el qual surten només dos pals; hi ha tres pals a l'escut

corresponent a un baldó de l'antiga façana de l'Ajuntament: pertany, sens dubte, al se

gle xv; un altre segell que Sagarra recull de l'Arxiu Històric de la Ciutat, amb atribució

cronològica insegura, és en losange, dividit en quatre quarters i amb dos pals (o tres, en

relleu) al segon i al quart; la llegenda diu: «Sigillum secretum civitatis Barchinone».

L'exemplar comentat és del 1533, però el segell por ésser, indubtablement, del segle xv

i àdhuc de la darreria del XIV. l aquests exemples podrien multiplicar-se si recollíem les da
des que ens ofereixen d'altres segells barcelonins, cÇlm ara els pertanyents als síndics i als
racionals de la Ciutat.l"

El manuscrit de Bernat de Llupià, datat vers el 1480147 en els seus fals. 193 i se

güents, ens reprodueix alguns escuts amb els pals pertanyents a diversos comtats. Però en

el text i parlant del comtat de Barcelona afegeix (bé que ho remet al Principat de Cata

lunya): «També se fa escartelat, primer de argent una creu de gulles; segon de or III pals
de gulles». No hi ha el dibuix d'aquesta descripció, però si mirem el disseny del dibuix

141. SAGARRA, núm. 922.
142. Ïd., núm. 923.
143. SAGARRA, núm. 924. És custodiat actualment al de la Corona d'Aragó.
144. BOTET, op. cit. Vol. II, núms. 448-449.
145. íd. Vol. II, núms. 451 i ss.

146. SAGARRA, núms. 941-943.

147. Biblioteca de Catalunya, Ms. 698. Notícia que ens ha estat fornida pel nostre collega Joan Ainaud.
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del comtat de Besalú (fol. 195) es pot endevinar -invertint, és clar, els quarters- el de
Barcelona. Quan l'heraldista Llupià quartereja les armes del comtat de Cerdanya (mateix
foli) o les d'Urgell (fol. 194), hi posa dos o tres pals, i és interessant subratllar que l'escut

que fa referència a l'esmentat comtat té una gran semblança amb l'escut modern de la
ciutat de Barcelona.

Com a cairó i amb dos pals, damunt pedra, l'escut de l'antiga escrivania de la Ciutat.!"
Collocaríem també en aquesta centúria l'escut policromat i amb dos pals de güella que és

exhibit actualment al costat, i a la dreta, de l'escala d'accés al primer pis de la Casa de la

Ciutat, el qual, a parer de Duran i Sanpere, degué pertànyer a la Capella Municipal.!"

Les armes al segle XVI. Diversos escuts amb dos pals ens mostren les representa
cions heràldiques de l'enteixinat de la Llotja del Trentenari, un escut de la porta d'aqueixa
estança i, finalment, un altre del finestral del Saló de Cent.!"

Potser de la darreria del segle anterior, però de fet del començament del que ens ocu

pa, tenim el segell que ens ofereix Sagarra i que data del 1506; típicament gòtic, té for
ma losangeada i ofereix també dos pals; és conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a la
secció del Reial Patrimoni.!" Així mateix, són també d'aquesta època, i amb dos pals, els

segells del 1520,!52 del 1577 !53 i del 1590.!54
Dels darrers decennis del segle XVI daten unes mesures de grans que custodia el Mu

seu d'Història de la Ciutat (sala XVI, al primer pis), les quals, segons que hom descriu a

la «Guía» d'aquest Museu, daten del 1584, data que es llegeix damunt el coure: es tracta

de les mesures de «quartera» i «mig cartà», i ostenten l'escut de Barcelona, amb dues
barres.

L'escut al segle XVII. De la fi d'aquesta centúria, el Museu d'Història de la Ciutat

pot oferir els escuts que foren gravats en els brasers de l'antic Consell de Cent, amb dues

barres, de l'any 1675, mentre que n'apareixen quatre en un gravat amb una vista de Bar

celona i el seu port.l"
Els segells que ens són oferts són els següents: de la segona meitat de la centúria

148. DURAN, La señal ... , pàg. 13.

149. íd., íd.
150. AINAUD-GUDIOL-VERRIÉ, Catálogo monumental ... , figures 1104, 1099 1089, respectivament. Duu

quatre pals l'escut de l'antiga porta d'aquest Saló.
151. SAGARRA, núm. 925.

152. Ïd., 926.
153. Ïd., 928.

154. Id., 927.
155. Els brasers són a la Sala de Règim Municipal del Museu, i el gravat és reproduït en AINAUD-GUDIOL

VERRIÉ, figura 1352. Vegeu làmina a la segona part d'aquest llibre.
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uns quants exemplars amb les armes de la Ciutat i la llegenda del rei d'Espanya, Felip IV:
se'n guarden diversos exemplars a la Secció del Consell d'Aragó de l'Arxiu de la Corona

d'Aragó.!" i n'exhibeixen dos pals a l'igual que d'altres del 1676,157 del 1692158 i del 1699,t59
i també uns altres dos del mateix any.!" sempre amb dos pals.

Tal com hem anotat pel que fa al segle XVI, aquí podem dir que hi ha d'altres segells
de la Ciutat en què així mateix hi ha dues barres (el del Racional i d'altresj.!" Igualment
mostren dos pals altres mesures de la Ciutat, guardades al Museu d'Història, que daten de

començament de .segle (a. 1605).
En «múltiples impresos municipales», diu Duran i Sanpere.I'" surten les armes barce

lonines al segle XVII amb dos pals.
Quant a les monedes, podem dir que confirmen l'ús dels dos pals: Felip III encunya

a Barcelona monedes de velló i de coure, i als escuts hi ha la creu i dos o tres pals.l" Ara

passem a una època d'un gran interès: el regnat de Felip IV; són encunyats «ardits»

l'any 1624, els quals ens presenten dos pals.l" Més endavant -any 1640-, trobem d'al
tres monedes de metalls senzills, també amb dos pals solament: peces de cinc rals, cinc

sous, diners, sisens, «ardits».165
Al Museu d'Història és guardat un llibre relligat, amb aplicacions d'argent a la co

berta, obra de l'escultor barceloní Bonaventura Fornaguera, on surt la darga amb dos pals:
és elllibre Anima de les Bosses, del 1689.166 Del mateix segle posseeix l'esmentat Museu,
i són exposats al vestíbul gòtic de la Casa Padellàs, la seva seu,167 quatre escuts damunt pe
dra: el primer es data el 1622 i figura al bastiment de la porta contigua a la consergeria,
que recau a la plaça del Rei: ostenta dos pals; el segon és del 1639, i va pertànyer, segons
la llegenda, a la «Schola militar»; un altre del 1692, i un darrer sense data, però de la ma

teixa època. Els tres darrers també exhibeixen únicament dos pals.

I

156, SAGARRA, núm. 929; lligall 465 del Consell d'Aragó, de l'A,C.A.
157. Lligall 438 del Consell d'Aragó, de l'A.C.A., reproduït per SAGARRA, núm. 932.

158. SAGARRA, núm. 930.
159. Ïd., 931.

160. Ïd., 933 i 134. Lligall 246 del Consell d'Aragó, de l'A.C.A. Del 1691 és conservat encara un altre

segell a l'A.C.A., lligall 461, que ofereix també dos pals. D'alguns anys abans hem trobat un segell al lligall 320,
corresponent a l'any 1662, en una nota del llibre de l'Administració dels «Forments» amb dos pals. (SAGARRA el

reprodueix amb el núm. 948.)
161. SAGARRA, núms. 944 a 950.
162. La señal ... , pàg. 14.

163. BOTET. Vol. III, núms. 618 a 623.
164. Ïd., núm. 678.

165. Ïd., núms. 718 a 777.
166. UDINA, Guía del Museo de Historia, pàg. 116.

167. Ïd., pàg, 113.
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A les excavacions darrerament fetes a la gran i elegant Basílica gòtica de Santa Maria
del Mar fou trobada una pedra, del 1631, amb un escut només amb dos pals.l"

Permeteu-nos, abans de cloure el segle XVII, de remarcar que la presència de dos pals
i no de quatre abans del segle XVIII és molt general, gairebé exclusiva, malgrat el quadre
conservat al Museu d'Història de la Ciutat en què són atribuïts a Barcelona quatre pals.
És una tela del final del segle XVII; representa les armes de la ciutat de Barcelona, consi
derada com a cap del Principat de Catalunya, envoltades pels escuts dels Estats que forma
ren part de la Corona d'Aragó: Catalunya, València, Mallorca, Menorca, Eivissa, Nàpols,
Sicília, Jerusalem, Sardenya, Navarra i Aragó. És una composició heràldica on són ofertes,
com diem, quatre barres.!"

La darga barcelonina al segle XVIII. També amb dues barres tenim l'escut de la
capella de l'Hospital; és partit, primer: la creu de la Catedral, de què depenia l'Hospital,
i segon: quarterejat i amb dos pals en els quarters segon i tercer. Igualment al pedestal de
l'estàtua de sant Pau del pati de la Casa de Convalescència, primera meitat del segle es

mentat.

Pel que fa als segells, hi ha ara un predomini dels quatre pals, i això a partir de

l'any 1702;
170 també en un altre del mateix any.!" i en un tercer, del 1766.172

Finalment, pel que respecta a les monedes, podem allegar els «ardits» i un diner del

temps de l'arxiduc Carles, l'anomenat primer Carles III: apareix, als reversos d'aquestes
peces, l'escut de la Ciutat en losange per als «ardits», i amb dos pals, i amb quatre en els
diners.!"

Al Museu d'Història de la Ciutat és conservada una banda, i la seva venera, amb la

darga barcelonina, emprada a partir del 1714 (en substitució de la gramalla dels conse

llers): duu dos pals de güella.!"
La lenta generalització dels quatre pals no abasta encara, en aquesta centúria, a les me

sures de grans o de líquids; el Museu d'Història n'ofereix, amb escuts de la Ciutat amb
dos o tres pals, en les mesures del 1759 i del 1785. Potser a la «rneytalla» podrien ende
vinar-se'n quatre (1759 ).175

....
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L'escut de la Ciutat al segle XIX. Les mostres numismàtiques del segle passat ens

oferien, com fins ara, dos pals: monedes de 5, de 2,50 i d'una pesseta, i també les de 4, 2,
1 i 1/4 i la peça d'or de 20 pessetes, sempre en losange i amb dues barres ben paleses.
Són 176 monedes dels anys 1808 al 1814, durant la guerra de la Independència, i en una

època, per consegüent, en què hom no pot suposar cap mena de coacció política sobre el

tipus d'escut."?

D'aquesta centúria també podem oferir escuts damunt pedra: dos damunt marbre, que
conserva el Museu d'Història, en els quals foren llavorats només dos pals (vestíbul de la

galeria gòtica del Museu), i al costat d'ells un altre de mida gran damunt pedra, amb qua
tre pals: aquest ofereix a l'altre costat un escut del marquès del Campo Sagrado.l" que
s'aixecava a la Plaça de sant Pere.

Correspon també a aquest segle el projecte d'escut de la Ciutat degut a Josep Plane
lla (1804-1890): hi surten quatre pals.!" i es troba a la Sala de Règim Municipal del
Museu d'Història; en aquesta Sala hi ha exposades, també, dues peces més que exhibei
xen escuts: un ventall que la Ciutat donà a la muller del Capità general don Manuel Llau

der, i que duu tres pals de güella (de 1833-1835), i a aquest darrer any correspon la
cartera de documents per a la signatura de l'Alcalde: escut damunt argent que ofereix dos

pals. Data de l'any 1855 l'escut que corona la façana moderna de l'Ajuntament, amb

quatre pals.
Finalment, podem collocar, encara al segle XIX, però cap als darrers anys, una cam

pana d'argent que hom suposa que estigué al despatx de l'Alcalde, en la qual hi ha gravat
un escut amb tres pals.!"

De bell nou hem d'esmentar els segells, dos d'aquesta centúria, els quals, a l'igual que
en l'anterior, se'ns ofereixen amb quatre pals: són els que Sagarra estudia i data cap als

anys 1817 i 1861.181 I també una vegada més ens cal fer esment de les mesures, les quals
es generalitzen ara amb quatre pals: «quartera blat» (1800), «mig barreló de vi» (1801
i 1820) i un «buité» (1836).

176. BOTET. Vol. III, núms. 1023-1051.
177. íd. Vol. III, núms. 1080-1081. Diem això per sortir al pas d'algun erudit afeccionat a l'heràldica

que ha suposat que l'escut amb quatre barres és el genuí i que el que en presenta dues, a més d'ésser espuri,
és influït per un criteri polític anticatalà. Un xic més tard, i referides a les províncies i no a la Ciutat de Barce

lona, existeixen les monedes del 1823 de 6 i 3 quartos amb escut quarterejat, Ir. i 4t., la creu, i 2n i 3r. els

quatre pals.
178. UDINA, Guía ...

, pàg. 113.

179. ra, pàgs. 117-118.
180. Número 2806 de l'Inventari del Museu d'Història de la Ciutat.
181. SAGARRA, núms. 938 i 940.

47



Les armes barcelonines en l'actualitat. Durant la present centúria ens són oferts es

cuts diversos, però en els segells oficials del Municipi sembla que predomina la forma amb
dos pals; la qüestió no ha constituït cap problema, i per a acabar amb un testimoniatge
ben eloqüent podríem esmentar, enlairant-ho com a símbol, el que ha fet Subirachs a la

façana de l'edifici satèllit de la Casa de la Ciutat: havent pres la darga barcelonina com a

motiu ornamental, hi coHoca, indistintament, dues i quatre «barres».
A l'edifici del Servei Municipal de Pompes Fúnebres (carrer dels Almogàvers, núme

ro 98), hi ha, des de fa molt poc temps, un escut de la Ciutat, de ferro forjat, degut al

senyor Rius i Serra amb dues «barres».
Voldríem destacar la darrera representació de l'eximi artista Josep M. Subirachs,

esmentat fa poc, que esculpí la porta de Sant Jordi de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, al
Palau dels Virreis, el 1975, i hi coHocà un pom amb l'escut de Barcelona, on al damunt
de les quatre barrés catalanes hi sobreposà als angles dret-superior i esquerre-inferior la

creu, convertint així l'escut de Catalunya en escut de la Ciutat, seguint probablement el
mateix camí que en el seu origen estructurà el nostre l'escut barceloní.'?"

18F Vegeu sobre la Porta de Sant Jordi, la revista «Miscellanea Barcinonensia», vol. XLVI, any 1977,
la coberta i pàgs. 63-75: UDINA: La porta de Sant Jordi, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó al Palau dels Virreis.
En premsa, fulletons en castellà i en català i resums en llengües estrangeres. De totes les representacions heràl

diques que hem esmentat en descriure-les per segles, vegeu-ne abundants làmines a la segona part d'aquest llibre,
on algunes són en color.
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CAPÍTOL III

FORMES DE L'ESCUT l ELEMENTS EXTERIORS

Explicat ja tot el que concerneix estrictament l'escut, cal que n'estudiem ara la forma
i els elements externs.

Quant a la forma, recordem-nos que en heràldica aquesta qüestió sempre ha estat

considerada accidental, i que, en general, la forma obeeix a l'estil de l'època, bé que al

guns escuts adquireixen formes típiques segons la classe a què pertanyen. Els escuts reials
no acostumen a tenir forma de cairó, i aquesta és típica, per exemple, en les armes de
reines i d'infantes.

'

A través del temps, tanmateix, el nostre escut ha adoptat, amb preferència, aquesta
forma, i ha estat tan típica, que heraldistes i sigillògrafs ho han reconegut així. Les pri
meres mostres, amb tot, respongueren a la forma gòtica de l'escut: cal recordar els llavorats
damunt pedra de les làpides commemoratives de Santa Maria del Mar i del Saló de Cent,
o els segells de cera del segle XIV,

182 forma que perdura en el segell de la Ciutat fins al se

gle XiV!. Però simultàniament apareix ja el losange molt a la fi del segle XIV i, sobretot,
al segle XV.

183

Aquesta forma es dóna, també, en les monedes, i el tipus persisteix sense solució de
continuïtat fins al segle XVIII, però en algunes ocasions es veu l'escut normal, no losan-

182. SAGARRA, núms. 917, 918 i 919.
183. íd., núms. 921-928.
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geat.l" L'escut en losange torna a apareixer, amb una gran força, en un moment de gran
interès, car la Ciutat actua per pròpia iniciativa i lliure de possibles coaccions alienes: en

aquest moment (1808) són encunyades les primeres pessetes, i a l'anvers de la moneda de
cinc hi ha, ocupant gairebé tot el camp, un gran escut de Barcelona en losange.!"

Damunt pedra es troba, també, molt sovint: a la font de Santa Maria del Mar, per
exemple, i també n'hi ha diversos exemplars a la Casa de la Ciutat: en recordarem espe
cialment la façana gòtica, on n'hi ha dos; també al retaule de Dalmau de la Verge dels Con
sellers i en el relleu modern del Saló de Cent, que presideix tota l'escena. Podríem multi

plicar els exemples a través de totes les èpoques i a despit del pes de l'estil que cada

segle imposa.
Quan fou divulgat el tipus modern d'escut -ovalat de primer, i en punta després, a

la part inferior-, aquesta forma s'imposà, però l'escut en losange mai no deixà d'ésser

emprat, i, per damunt d'aquella forma o d'altres (com és ara l'ovalada en conjunt), la 10-

sangeada ha persistit fins al punt de poder afirmar que ha estat la més corrent, malgrat
que en una ocasió, ignorant, sens dubte, aquesta nomenclatura, hom afirmà que l'escut de
Barcelona «aparece como un cuadrado presentado con un giro de cuarenta y cinco gradose.!"
Hom afirmà també: «En otros casos aparece en la forma tradicional de escudo, con la mitad

superior rectangular y la inferior terminada en punta; ambas formas son igualmente legales
y tradicionales». 187

La forma moderna de l'escut ha estat poc usada per l'escut de Barcelona, bé que es

troba, àdhuc en els segells del Municipi, a partir del segle XVII;
188 així mateix, també hi

ha formes circulars.!" La forma oval és més rara: podem veure-la en el coronament de la

façana moderna de l'Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume, obra de l'arquitecte Daniel Mo
lina (1855), i també en alguns escuts de la galeria interior, a la part superior al centre dels
arcs conopials.

184. BOTET. Vol. III, núm. 992.
185. íd. Vol. III, núms. 1023 i ss.

186. El escudo definitivo de Barcelona, a «El Correo Catalán», 10-IV-1963, article que allega un Informe

oficial d'una institució municipal.
187. Difícilment hom pot aplicar el mot legal a les formes d'escut que, en general, responen a gustos

188. SAGARRA, núms. 929, 931, 933 i 934.

189. Ïd., 935, 938 i 940.

artístics.
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TIMBRES DE L'ESCUT

Un cop dit el que precedeix pel que fa a la forma, convé que ens entretinguem una

mica en els timbres del nostre escut.

Originàriament, i com és lògic, l'escut barceloní no els. posseïa: ni els segells munici

pals ni els esculpits damunt monedes no ofereixen, abans del segle XVII, aquesta mena

d'elements. La mateixa forma losangeada no és pròpia de dur corona i sostenidors. Si re

correm la Casa de la Ciutat, no hi trobarem aquests timbres en els escuts medievals ni en

els del primer segle modern (en el relleu modern d'alabastre del Saló de Cent trobem un

escut amb la creu, coronat amb armes reials).
Quan, al segle XVII, comencem a trobar una corona, ha estat dit que era la marque

sal.190 Així ho sembla la corona que ostenta el reliquiari dels cabells del rei Jaume I, esmalt
de l'època modernista conservat a l'Orfeó Català.

A les monedes, on a través del temps surt l'escut barceloní, no se'ns mostra coronat

fins al segle XIX: es tracta de monedes provincials i no ciutadanes, encunyades a nom de
Ferran VII. A l'anvers apareix l'escut de Barcelona amb els quatre quarters, amb quatre
pals en el quarter corresponent i corona amb la rata-pinyada.!"

En època moderna fou collocat un gran escut al coronament de l'edifici nou de l'Ajun
tament, que féu un cert renou precisament per la. corona que el rematava. L'heraldista Bru

Rigalt s'indignà fortament amb motiu d'aquesta corona, que no corresponia a l'escut barce

loní, el qual sempre ha ostentat, deia, la corona dels comtes, des del temps de Carlemany
(sic ).192

Tanmateix, la pertinença de la Corona comtal a l'escut barceloní no és tan palesa com

pot semblar a Rigalt, car les primeres mostres amb què van timbrats els escuts no oferei
xen aquesta característica. Ja hem dit que al segle XVII apareixen els escuts timbrats amb
corona en els segells de la Ciutat: vegeu els segells de Sagarra del segle XVII, els originals
dels quals 193 són a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i tenim ara davant els ulls; en ells la
corona no és comtal, ja que conté en general tres florons, i entre cadascun d'aquests una

perla, i la corona amb aquestes característiques es troba encara l'any 1861.194 Pel que fa

190. SAGARRA, núms. 931 i ss.

191. BOTET. Vol. III, pàgs. 230 i 231.
192. L'argumentació de RIGALT no deixa de produir una certa hilaritat: en primer lloc, es remunta a

orígens llegendaris, i, segonament, alludeix als bitllets de la loteria de l'Empedrat per tal de provar que la co

rona que correspon és aquesta. Vegeu COSTA I TURELL, Tratado completo de la ciencia del blasón, Madrid-Bar

celona, 2.a edició, 1858, pàg. 187. Cfr. UDINA-TINTÓ, Notas para un Catálogo de Monumentos ... , a «Cuadernos
de Arqueología e Historia de la Ciudad», vol. IX, pàg. 146. (Vegeu la bibliografia sobre el coronament escultò

ric a l'esmentat catàleg.)
193. Pot ésser consultat, això no obstant, SAGARRA, núms. 931, 932 i ss.

194. SAGARRA, núm. 940.
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a la resta, la corona comtal és molt posterior a l'aparició de la nostra darga barcelonina.
Podem apreciar amb tota precisió, en els segells del 1698,195 la presència de tres flo

rons de cara i dos de perfil, i entre ells una perla; aquests segells són els registrats per

Sagarra.!" Amb alguna variant hi ha el segell de la mateixa procedència.!'" que, de més a

més, adopta una forma d'escut especial, d'estil gòtic.
Ara: aquesta corona, que trobem a partir de la segona meitat del segle, damunt els

escuts de la Ciutat, a quina jerarquia correspon? Per a esbrinar-ho caldrà que ens referim
a allò que a l'època era usat, sense anar amb disquisicions sobre com és avui (o ahir, en

temps de Rigalt, com ell fa). Certament, la corona que usa «un círculo de oro, engastado
en pedrería y realzado de ocho florones interpolados, a otras tantas perlas sobre pequeñas
puntas» és clarament la que hem vist timbrant els escuts que hem descrit; i, segons Gar

ma, de qui hem copiat aquestes línies entre cometes, aquesta corona és la pròpia dels reis

d'Aragó.!" Aquesta corona és la mateixa amb què hom timbra l'escut de Catalunya en les
monedes dels segles XVII i XVIII, segons que veiem en els exemplars que publica Botet i

Sisó (passim), però és que aquesta corona era ja emprada des dels darrers temps de l'Edat

Mitjana i Pere de Portugal l'usa en els seus «pacííicss-.!" i encara abans (ja no coronant

l'escut, sinó la mateixa corona que coronava la testa reial) en els «croats», de pura tradició
medieval: vegeu (bé que els florons són un xic més allargats) les corones dels «croats»

des del mateix autor de la nova moneda, és a dir des de Pere el Gran/oo però, sobretot,
surten en els «croats» des de Joan I i Martí i els reis successius. En temps dels Reis Ca

tòlics, amb vuit florons en comptes de quatre, apareixen en els «principatss-r'"
Aquesta mateixa corona, potser encara simplificada, és la que llueixen els reis ge

nets en els segells medievals,z°2 i fins i tot en les representacions majestàtiques dels ma

teixos reis.203
Que aquesta corona és la de la monarquia catalana-aragonesa és un fet, de més a

més, demostrat per la persistència del seu ús, ai costat de la de Castella i en contrast amb
ella (és a dir la d'Espanya, en temps moderns). En temps de Ferran VII, per exemple, la
fàbrica de Reus, que encunyava argent.i" féu unes monedes a l'anvers de les quals hi havia

i

I

195.

196.

197.

198.
199.

200.
201.
202.

203.
204.
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A.C.A., Consell d'Aragó, lligall 246.

SAGARRA, mims. 933 i 934.

Lligall 545 del Consell d'Aragó; SAGARRA, núm. 946, de l'any 1695.
La Adarga catalana. Vol. n, làm. n, figura 14 al fol. 24, i descripció a la pàg. 19.
BOTET. Vol. n, núm. 419.
íd. Vol. n, núm. 175.
íd. Vol. Il, núm. 453.

Vegeu a SAGARRA, els segells de Pere el Cerimoniós, núms. 55, 57 i ss.

Ïd., núm. 58.
BOTET. Vol. m, pàg. 227.
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l'escut d'Espanya, timbrat amb la corona que generalment hom anomena reial; 205

però a

llur revers hi havia les armes de Catalunya coronades amb una corona idèntica a la des
crita en parlar de les monedes, des dels «croats» i els segells del segle XVII; la llegenda
diu, de més a més, en el primer cas: « ...Hispaniarum rex», i en el segon: «Principado de
Cataluña». I aquestes mostres numismàtiques es repeteixen en les monedes de Ferran VII,
fins al 1846.206

En conclusió, la corona descrita abans (és a dir la de florons amb perles interpolades),
corresponent als reis d'Aragó i als comtes de Barcelona, és la que han ostentat els nostres

escuts de la ciutat de Barcelona, i malgrat que s'assembla a la marquesal, no l'és. D'aquí
ve l'error de pensar que la ciutat ha ostentat corona marquesal, que hom descriu així:
«corona de oro engastada de piedras preciosas y relevada de cuatro florones a similitud de
las hojas de apio, interpolados de doce perlas sobre pequeñas puntas puestas de tres en

tres»."?
Sense desenrotllar tota aquesta temàtica al voltant de les corones i sense les clares i

certes definicions de Garma, Duran i Sanpere ja ho besllumà en el seu breu però encertat

estudi sobre l'escut heràldic de Barcelona que ja hem citat diverses vegades, on diu que
la corona que correspon a la nostra darga és la reial, ja que és aquesta i no cap altra l'em

prada a partir del segle XVII, bé que això representi una certa reiteració del caràcter reial
de l'escut, puix que l'ús dels pals de güella ja indica que es tracta d'una ciutat que osten

tava aquesta qualitat.i"

ELS SOSTENIDORS DE L'ESCUT l D'ALTRES ELEMENTS

No és corrent de trobar-los als escuts medievals, mentre que a partir del segle XVII

apareixen sovint, i més tard és corrent de trobar l'escut damunt una cartela. Trobem di
versos animals sostenint-lo: gossos, grius, etc.: vegeu els escuts dels segells municipals.
que registra Sagarra i que hem esmentat tantes vegades.i" També exhibeix un gran soste

nidor (un griu) l'escut del coronament de la Casa de la Ciutat, corresponent a la façana
del segle XIX; vàries vegades esmentat.

205. GARMA. Vol. II, pàg. 16; aquesta corona és formada, segons diu el mateix GARMA al lloc esmen

tat, «de un círculo de oro, enriquecido de preciosas piedras, realzado de ocho florones, interpolados de otras tan

tas perlas, levantadas sobre pequeñas puntas, cerradas de ocho diademas cargadas de perlas, y unidas al centro,
cimadas de un globo centrado y cruzado de una cruz lisa de oro».

206. BOTET. Vol. III, pàgs. 228 i ss.

207. GARMA. Vol. II, pàg. 3l.
208. Vegeu pàgs. 228-229 de l'article radiat del senyor DURAN, i en la versió catalana al II vol. de «Bar

celona i la seva Història», pàgs. 168-169.

209. SAGARRA, núms. 929 i ss.
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Algunes vegades surt una rata-pinyada; 210
aquest animal el podem veure en el segell

original de placa que serva l'Arxiu de la Corona d'Aragó,"! i un altre de l'any 1691.212
Aquesta qüestió de la rata-pinyada o del «rat-penat» no té cap complicació, puix que

és ben palès que es tracta d'un element propi de la corona reial, i creiem que no cal in

sistir-hi; ens remetem a les paraules autoritzades de Duran i Sanpere, que diu: «Aquesta
rata-pinyada és una prova més que la corona que el sosté és la reial, per tal com no és
sinó una còpia disminuïda i vulgaritzada del drac alat que també fou anomenat "rat-penat"
en documents dels segles XIV i xv, i que figurava al damunt del casc coronat que comple
tava moltes vegades l'escut de les armes reials. Cal entendre, doncs, que el drac alat, o el
seu succedani la rata-pinyada són figures pròpies per a cimeres de casc, però no per a ésser

enganxades, no se sap com, damunt una fulla de la corona, on són, no solament fora de

lloc, sinó encara en funció d'espatllar l'efecte estètic del conjunt».213
Damunt cartela hi ha alguns escuts, com el que acabem d'esmentar o el de la galeria

gòtica superior interna de l'Ajuntament, i també el de la porta de l'antic Hospital de la
Santa Creu, on les armes de la Ciutat es veuen partides amb les de l'Hospital.

Algunes vegades, i modernament, l'escut és exhibit amb palmes o ramatges, a l'estil de
com apareixen d'altres escuts de ciutats. Les monedes provincials barcelonines del temps
de Ferran VII ostenten l'escut amb ramatges.?" Però també surten en algun segell de placa,
amb anterioritat, com és ara en el document del 1691/15 bé que no es distingeix ben bé
si és ornamental o si són brancatges.

•

I

.;.

210. SAGARRA, núm. 929, que hem esmentat des d'un altre punt de mira.

211. A.C.A., Consell d'Aragó, lligall 465, en un segell de Felip V, de l'any 1693 (sic).
212. Id., lligall 461 de la mateixa Secció; es tracta d'un segell del Racional.
213. DURAN I SANPERE, El escudo heráldico ... , pàg. 229, i La señal heráldica ... , pàgs. 15-16, paraules

del senyor Duran que donem traduïdes. Vegeu Barcelona i la seva Història, vol. II, pàgs. 168-169.

214. BOTET. Vol. III, pàgs. 230 i ss.

215. A.C.A., Consell d'Aragó, lligall 461.
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CONCLUSIONS

Abans de donar per enllestit aquest estudi voldríem fer certes consideracions que ser

vissin de davantal a unes conclusions, a les quals, d'altra banda, crec que el lector té un

cert dret, car les planes prolixes que hem descrit són plenes de citacions documentals i bi

bliogràfiques i engavanyen quelcom el resultat final de les recerques que hem fet.
Voldríem recollir el pensament que de bell antuvi ens portà a fer aquest estudi: el de

sig d'esclarir un capítol de la nostra història ciutadana, ço és, iHuminar l'origen i el des
cabdellament del nostre escut. Així que ens hi vàrem posar, el mateix tema ens esperonà
i sense cap mena de prejudicis anàrem avançant fins que ens trobàrem amb unes conclu
sions que són les que recollim ara. I fem aquesta afirmació, que no havíem escrit a la
versió original i més reduïda del nostre article- és a dir al discurs d'ingrés a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona- per manifestar ben palesament que el resultat
a què hem pervingut ens ha sorprès a nosaltres mateixos en alguns extrems, car ens han
resultat totalment insospitades algunes conclusions (com, per exemple, el nombre de barres,
reduït a dues, en els escuts oficials del municipi barceloní, durant els segles XIII al XVIII

amb total unanimitat). Ningú vegi, doncs, un partit pres, de bell antuvi, en el nostre es

tudi i, menys, en les nostres conclusions: la recerca històrica -que és al capdevall fer
ciència- porta cap a una direcció cercant la veritat, i la veritat és una, i tal com és, sense

que la puguem canviar o alterar, cal seguir-la amb fidelitat, o bé no començar el camí, Sl

hom no en vol ésser fidel fins a les darreres conseqüències.
A través de llargues planes hem intentat de dur a terme una anàlisi de l'escut de la

ciutat de Barcelona que durant vuit segles ens ha manifestat unes constants clares i preci-

I

.;.

55



ses; hem estudiat no solament les figures i els esmalts, ans també la forma de l'escut, els
timbres i d'altres elements exteriors, i amb tot això podem arribar a unes conclusions, espe
cialment de cara a les figures que exhibeix.

El problema que se'ns ha posat més agudament és el del nombre de «pals» o «bar
res» que ofereix; i, ensems amb aquest, d'altres de relatius a alguns extrems a què ja hem
fet referència. Així, doncs, podem formular les conclusions següents:

QUARTERS

L." L'escut de Barcelona és compost de quatre quarters, primer i quart, amb una

creu; i segon i tercer, amb pals.

LA CREU

2.a Pel que concerneix la creu, fou originàriament la creu «patada» que ja es troba a

la Basílica paleocristiana (al seu Baptisteri i després a les catedrals successives, és la que surt

a l'escut més antic conegut, és a dir el del document tocant al tractat d'OIaran, de l'any
1289), però després fou emprada l'anomenada creu de sant Jordi.

3.a Els dos quarters amb la creu poden ésser descrits, doncs, de la manera següent:
en camp d'argent, una creu de güella.

ELS PALS

4.a L'escut més antic de la Ciutat (el del tantes vegades esmentat segell entorn

del tractat d'OIaran, del 1289) duu dos pals, o potser tres. (Vegeu les notes 6 i 130.)
5.a El segell següent, del 1332, exhibeix igualment dos pals. (Vegeu la nota 133.)
6.a La més antiga làpida municipal, del 1373, commemorativa de l'edificació del

Saló de Cent, ofereix també dos pals. (Vegeu la nota 134.)
7. a A partir del segle XIV, època de què per primera vegada conservem segells, i en

el transcurs dels segles fins al XVIII, els segells oficials del Consell Municipal ofereixen sem

pre dos pals.
8.a Les mesures oficials de la Ciutat, de grans i de líquids, ens presenten, d'ençà del

segle XVI, en què es coneixen, dos pals, i només en el XIX es generalitzen els quatre.?"
A partir del segle :XVIII apareixen més sovint els escuts amb els quatre pals.

216. Del conjunt de mesures que serva el Museu d'Història, que són 21, només cinc ofereixen qua
tre pals; sis en brinden tres barres, i deu, dos pals. Vegeu UDINA: Guía del Museo.
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FORMES l D'ALTRES ELEMENTS

9.a Quant a la forma de l'escut podem dir que ha variat en el transcurs del temps,
1 ens ha ofert com a forma més comuna la típica del cairó, això no obstant, modernament,
sense que aquesta forma hagi estat abandonada, hom ha emprat les corrents dels escuts

moderns.
10.a Pel que fa als timbres podem així mateix afirmar que l'escut de Barcelona ha

estat coronat amb la corona dels reis d'Aragó, bé que en algunes ocasions els escuts

hagin estat timbrats amb corones comtals o marquesals.
11.a D'altres elements -sostenidors, palmes, rata-pinyada, etc.- només hi han fet

acte de presència esporàdicament, i, en conclusió, en podem prescindir.

DESCRIPCIÓ DEFINITIVA DE L'ESCUT

•

12.a En definitiva, i per a acabar, l'escut de la ciutat de Barcelona pot ésser descrit
de la faisó següent:

Escut quarterejat: primer i quart) en camp d'argent) creu de güella; i segon i tercer)
sobre camp d'or, dos pals de güella/17 timbrat) quan s'escau, amb corona reial dels Reís de

Catalunya i Aragó.218

217. Cal entendre, això no obstant, que l'ús dels quatre pals no és incorrecte, per tal com durant els
vuit segles que hom ha emprat l'escut barceloní, n'hi ha mostres amb les quatre barres, per bé que són menys
nombroses i no assoleixen, en general, el caràcter oficial que ordinàriament tenen els dos pals, sobretot fins al

segle XVII. En els orígens, i als escuts més genuïns i oficials del Municipi, normalment hi ha tan sols la presèn
cia de dos pals.

218. Recordem el que hem dit anteriorment pel que fa a la corona reial pròpia dels reis de la Corona

d'Aragó i diferent de la corona reial castellana (més tard generalitzada a tot Espanya). Aquella corona -la que
ha de timbrar, quan s'escau, els escuts de la Ciutat de Barcelona- és descrita ací com a «cercle d'or, encas

tat en pedreria i realçat amb vuit florons interpolats, amb vuit perles damunt petites puntes». (Vegeu nota nú
mero 207.) Diem que és adient l'ús d'aquesta corona «quan s'escau», ja que, pròpiament, l'escut de la Ciutat de

Barcelona -que ja posseeix en les seves armes el caràcter reial, perquè els pals de güella són armes reials-,
no hauria d'ésser coronat, i durant cinc segles i, encara més, no fou timbrat amb cap mena de corona; de més
a més, la forma típica de l'escut barceloní -la losangeada- repugna de la presència de qualsevol mena de timbre.
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APENDIX

A) DOCUMENTS

I

In nominé Domini nostri Ihesu Christi. Noverint universi quod die veneris scilicet quinto kalendas
februarii anno Domini millesimo ducentesímo octuagesimo octavo, in presentia mei Stephani de Podio;
notarii publici Barchinone, in presentia etiam testium subscriptorum venerabiles et discreti viri Petrus

de Cigiario tenens in Vicaria Barchínone locum nobilis Guillelmi de Calderiis, vicarü Barchinone et Ausonie

pro illustri Domino Rege Aragonum et Jacobus Grunni et Petrus de, Sancto Clemente, Bartholomeus
Romei et- Guillelmus de Serra consiliarii predicte Civitatis Barchinone, Tomas Grunni, Raimundus Mar

cheti, Berengarius MayoUi, Jacobus Eymerici, Petrus de Mirambello, Berengarius de Fenestris Jacobus de

Carrione, 'cives predicte cívitatis Barchinone et ceteri probihomines et tota universitas predicte civitatis

Barchinone congregati et congregata per preconem ut moris est in gradu palatii regalis eiusdem Civitatis,
ubi universitas seu consilium generale consueta seu consuetum est 'congregari, fecerunt, constituerunt et

ordinaverunt unanimiter et concorditer venerabiles Berengarium de Riaria, Raimundum Andree, Arnaldum

de Sarriano et Bonanatum Lobatoni eorum concivés suos, procuratores et sindicos speciales et quemlibet
eorum insolidum ad promitendum nomine et pro parte ipsorum et cuiuslibet eorundem de ipsa civitate et

adiurandum in animas omnium predictorum et cuiuslibet eroundem discretis viris magistris Iohanni de
Cadomo, canonico Eborracensi, et Roberto de Lusarchis procuratoribus serenissimi principis Domini

Eduardi, Dei gratia Regis Anglie iUustris et egregii viri Domini Karoli, principis Salernitani, recipientibus
et stipulantibus pro Rege et principe memoratis et eorum heredibus de quorum procuratione per literas

patentes sigillis ipsorum regis et principis communitas constitit evidenter, quod ipsi omnes et singuli
fideliter façient posse suum et operam dabunt, quantum poterunt, efficacem. Quod magnificus princeps,
dominus Alfonsus, Dei gratia illustris Rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone, vel
sui heredes vel successores, libere et in pace restituent dicto principi vel suis heredibus viginti tria millia
marcarum argenti, posita per ipsum regem Anglíe, nomine dicti principis 'in posse illustris domini regis
Aragonum prelibati et septem millia marcarum argenti; que poni debent per eundem regem Anglie nomine

dicti principis, infra certum tempus, si posita fuerint, ili. casibus, videlicet, in quibus huiusmodi summarum

peccunie restitucio fieri debebit, prout tam in tractatu apud Oloronem quam in alio tractu e instrumentis

publicis, scriptis manu magistri Johannis de Cadomo, publici apostolica auctoritate notarü, super libera
tione dicti principis habitis plenus continetur. Et quod, idem illustris dominus rex Aragonum vel sui

heredes seu successores restituent et liberabunt libere et in pace obsides omnes et singulos positos per
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predictum regem Anglie in posse illustris domini regis Aragonum sepefaci pro complemento seu securitate
certarum convencionum per dictum principem prefato regi Aragonum vel suis heredibus complendarum.
Nec non et filies dicti principis, iam traditos vel tradendos, et obsides provincie traditos et tradendos
similiter per eundem principem in posse dicti regis Aragonum vel heredum suorum restituent similiter
et liberabunt libere et in pace, in casibus, videlicet, in quibus restitui et liberari debebunt. Et quod,
idem illustris dominus rex Aragonum vel sui heredes seu successores complebunt fideliter et atendent
generaliter omnia et singula, que continentur debere Iieri per ipsos et suos in predictis instrumentis et

tractatibus comprehensa. Promitentes omnes et singuli de civitate predicta sub ypotecha omniuro bonorum
suorum se ratum habituros et firmum quicquid predicti sindici super premissis duxerint faciendum. Qui
quidem venerabiles Berengarius de Riaria, Raimundus Andree, Arnaldus de Sarriano et Bonanatus Lobatoni,
sindici suprascripti, promissionem predictam de omnibus et singulis supradictis, nomine omnium et singulo
rum predictorum Petri de Cigiario, tenentis locum, vicarii Barchinone consiliariorum, universitatis et

cuiuslibet eorundem predictis procuratoribus recipientibus pro rege Anglie et principe memoratis et eorum

heredibus fecerunt sollempni stipulacione premissa et juramentum in animas eorundem Petri de Cigiario,
consiliariorum universitatis et cuiuslibet eorundem et in animas etiam suas proprias de omnibus et singulis
suprascriptis fidelíter adimplendis tactis Sacrosanctis Evangeliis prestiterunt. In quorum omnium tes timo
nium prefati Petrus de Cígiario, consiliarii probihomines et universitas predicte civitatis Barchinone, et

quilibet eorundem mandaverunt de premissis omnibus et singulis per me Stephanum de Podio, notarium

supradictum, presens fieri publicum instrumentum, cui instrumento predicta universitas sigíllum suum

fecit apponi. Acta sunt hec in gradu palacii regalis Barchinone, die et anno in prima linea suprascriptis,
presentibus et pro testibus assumptis venerabilibus Guillelmo de Rocha, Guillelmo de Spiellis, Bartholomeo
de Villa Francha de domo illustris domini regis Aragonum, Guillelmo Eymerici, Bernardo de Materone,
Petro de Medalia, Bertrando de Seva et Bonanato de Petra, jurisperitis.

Signum mei Stephani de Podio, notari publici Barchinone et consiliariorum eiusdem civitatis, qui
predíctis interfui, et de mandato predictorum Petri de Cigiario, consiliariorum universitatis, hec scribi feci
et dausi curo literis apponitis in linea octava, ubi scribitur sepefaci pro complemento seu securitate
certarum conventionuro per eundem principem prefato regi Aragonum et etiam huic instrumento sígillum
predicte universitatís apposui, loco, die et anno quoque supra.ê'?

II

rPro Bernardo Nígrí de Perpiniano.
Nos Johannes Dei gratia, rex Aragonum, etc. Quoniam nobis cedit ad placitum et cor nostrum

exultatíone refícitur, cum in regnis et terris nostris in cuiuslibet nature offíciis tam artis mecanice quam
alterius cuíuscumque persone, actu et opere experte preferuntur intellecto, igitur tam experientia quam alia
fama volitante quod vos fidelis noster Bernardus Nigri olim loci de Volono nunc vero villa Perpiniani
habitator, enses bipennes, dacas et alia quevis armorum genera ex meliori et subtiliori forma ac moderamine
fabricatis ceteris nos tri domini prestantiora et meliora ob quod dignum prefecto censemus ut vos gratia
prosekuamur infrascripta, Tenore presentis volumus et concedimus vobis dicto Bernardo Nigra quod in

219. Document guardat als Arxius Departamentals de Marsella. Vegeu nota 6.
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quibuscumque armorum generibus que de cetero vos facere seu fabricare contigerit, tam infra nostrum

dominium quam extra possitis, et vobis liceat absque alicuius pene incursu, signum seu arma nostra

regia huiusmodi illius videlicet magnitudinis que vobis videbitur apponere quando et quotiens � cumque

volueritis dum vitam duxeritis in humanis. Mandantes per hanc eandem de certa scientia et expresse
gubernatori nostro generali necnon gubernatori comitatum Rossillionis, in Ceritanie, ceterisque universis
et singulis officialibus nostris et subditis presentibus et futuris de certa scientia et expresse quatenus
licentiam et gratiam nostras huiusmodo teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant
inconcusse. Et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant aliqua racione. Cum nos sic de certa

scientia attenta suficientia vestri dicti Bernardi duxerimus ordinandum in cuius rei testimonium presente
fieri jussimus nostro sigillo pendenti munitam. Date Barchinone die XX jannuarii anno a Nativitate
Domini MO CCCo nonagesimo quinto. Regnique notri nono. Rex Johannes.

Dominus Rex mandavit michi Johanni de Tudela.220

B) HISTORIOGRAFIA

l

En esta batalla (según he hallado escrito en unos quadernos de mano) diz que pidio el Conde Iofre
valeroso al Emperador Lois que le diesse armas que pudiesse trher en el escudo, que levara dorado sin

ninguna divisa, y el Emperador viendo que havia sido en aquella batalla tan valeroso que con muchas
llagas que recibiera, hiziera maravillas en armas, llegose a el, y mojose la mano derecha de la sangre
que le salia al conde, y passo los quatro dedos ansí ensangrentados encima del escudo dorado de alto
abaxo, haziendo quatro rayas de sangre, y dixo, estas seran vuestras armas Conde. y de alli tomo las
quatro rayas o vandas de sangre en el campo dorado, que son las armas de Cathaluña, que agora dezimos
de Aragon.ê"

II

En esta jornada [se refiere a la sostenida por el Emperador Carlos el Calvo frente a los normandos]
se hallo el conde Barcelona Wifredo y de un encuentro o assalto quedo tan mal herido que al Emperador
le parecio muy justo yrle a visitar a su tienda. Entonces viendole tan bañado en su propia sangre,
y acordandose de 10 que el herido le avia pedido algunas vezes en merced, le diese alguna insignia
de su mano, la puso desde luego en sus sangrientas heridas y assentandola sobre el escudo dorado que el
conde tenia embraçado, dexo en el señaladas y estampadas quatro barras bermejas coloradas y le dixo:

220. Vegeu nota 99.
221. BEUTER, op. cit., segon llibre, pàg. 70.
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Conde, estas' seran vuestras armas. Y desde entonces aca tienen los condes de Barcelona por blason

y armas quatro barras bermejas en campo dorado. y dellos sin duda las tomaron los Reyes de Aragon
desde el casamiento de D." Petronila ...

222

III

dit VÍfre ... estant servint a dit Emperador en .Iaguerra de Normandia... dona a dit comta en dita

guerra de Normandia, les, arnes que vuy gosa la Corona de A�ago, quatre barres vermelles en camp de

or a peticio del mateix comta posant lo emperador la ma, a una de les ferides avia rebudes dit comta

en dita guerra, que estavan brullanF sanch y trahentla tota ensangrentada senyala ab los quatre dits,
que lo pulgar no y arriba, quatre senyals llarchs sobre lo escut en camp de or sens devisa portava lo

comta daltabaix, y de aqui comensa tenir noves armes.223
--

1,
I

IV

Sirviendo Wifredo muy bien y valerosamente .a su Rey en esta guerra (de los normandos) mostro

como quien era el valor de la sangre real no apartando su cuerpo de los encuentros y peligros que se

suelen ofrecer en las peleos; recibiendo y pasándolas con buen corazón, esfuerzo y valentía, asistiendo

personalmente y' campeando en las batallas segun de un valeroso capitan y estrenuo caballero podria
decirse. Obrando de esta manera en una cruel refriega en que

- hacia grandes proezas, resistiendo a los

enemigos que se le ponian delante fue de ellos muy mal herido en algunas partes de su cuerpo que no

se especifican. Basta fuesen tales que pudieron obligar a un poderoso rey o ya Emperador Carlos Calvo

a que le fuese a visitar en su tienda, donde estaba así herido y enfermo. Estarian (según se halla escrito)
en aquella ocasion cuidando los fisicos de curar sus heridas o por --lo' menos entro el Rey a visitarle a

tal sazon que 'pudo verlas con sus ojos y viendo estaban rebentando en sangre, quiso manifestar tan

ilustre nobleza y perpetuar la memoria de la causa por que se derramaba. Solia Wifredo en las peleas
traher un escudo a adarga sin divisa o señal alguna: el campo era de oro, raso liso sin cuarteles, mezcla
de colores ni división donde se podia pintar cualquiera generosa empresa (de cuyo origen he tratado en

otro lugar); y por que ninguna podia serlo mas que esta, acordándose el Rey de que algunas veces el
conde Wifredo le habia pedido se la diese y tal que no solamente quedase entre los otros conocido en las

batallas, mas bien estimado en prez de honor entre los mas afamados vista la buena ocasión, alargando
en real mano a la sangre de las heridas, mojó sus cua-tro dedos en ella, y volviéndose al escudo que estaba

colgado estendiendo sobre el la mano desde arriba para abajo, dejandole teñido de la sangre, imprimiendo
cuatro rayas o vias o como solemos decir, cuatro barras coloradas en el campo de oro y mirando a Wifredo

dijo: estas seran vuestras armas, conde.224

222. DIAGO, op. cit., fol. 63 v.

223. BOSCH, op. cit., pàg. 166.
224. PUJADES, op. cit., tom VI, pàgs. 289-90.
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V

1
E tantost que ya'n avia edat per saber be regir la sua terra, sdevench-se'n que'l emperador Carlos

Calvo hac grans guerras ab los normants e per la naturaleza que li'n devia va anar ab molts barons
e nobles e altre gent de cavall de la sua terra, per faer-li'n valença; a la'i va faer baronivolment, en

tant que en una batalla que'l emperador hac ab los dits normants, foren morts e ferits molts del seus

barons e nobles e altres qui ab 10 desus dit En Guifre eran anats. E'l mateix En Guifre, qui ab 10 seu

gran ardit e coratge, e amb la gran bel-licorositat del seus, li'n va gonyar aquella batalla, va restar

malament nafrat.
Lo qual, com 10 dit emperador n'ach sment, se'n va dolrer molt, car fortament l'amave per la sua

gran virtut, com tambe era parent seu; e de continent va'l anar a veure a la sua tenda, hon lo'n va

trobar que de les ferides li'n exia gran sanch; e li'n dix: -Be sots vos bel-licoros, compte En Guifre,
mon parent, com be se'n demostra ab 10 gran coratge e ardit contra'ls meus inimichs, qui semblant es

en gran manera al del meu pare Lois, e del meu avi Carles Magnes, e del meu besavi Pipin, e del meu

rebesavi Carles Martel, qui tots, axi com per amunt, ho foren los nostros antepassats. Aquestos foren
bel-licorosissims e faeren molts maravellosos feits d'armes, axi com vos sempre los avets feits; e per
ço tota la vostra terra que per mi regiu, e toda França, e tota Alemanya, e tota Italia, e tota Spanya
sta plena de la gloria de la vostra gran bondat. Vos avets gonyada aquesta gran victoria, mes yo'us ne

fare tantes gracies e merces que ausades be'n restarets pagat. E ara yo'us vull dar armes de la mia

propia ma, com moltes voltes me las hajau demanades e yo mai vos les avia otorgades; e seran per
a sempre les que ara vos dare. E mullant l'emperador los quatre dits de la ma dreta ab la sanch que
de les nafres que del desus dit compte En Guifre exia, e tornant-los altre e altre volta mullar, los va

passar per l'escut del compte, qui ere daurat e no'i avia armes senyalades, com ell les volia de ma del

emperador, segon que per los feits d'armes les merexeria, E va restar l'escut, del capdemunt tro al

capdevall, senyalat ab quatre ralles de sancho E l'in dix: -Aquestes seran, bel-licorosissim compte,
les vostres armes e dels qui baxaran de vos, que'n son armes de la vostra sanch exida de les vostres

nafres, que en servei meu han .feytas al vostre cors los meus inimichs; e per ser armes axides del vostre

maravellos coratge e de la vostra gran virtut, seran les millors que nengun baro del mon hage. E lavors
10 compte, axi com mils posque, li'n rete moltes de gracies;' e'l emperador fae que'l curassen be e com

se devia, e li'n fae grans merces.ê"

"
r

VI

Passaron los normandos hasta: la provincia Lugdunense, y dominaron la gran ciudad andagavense,
que es Anjou: advertido el emperador de los barbaros progresos, con ardid militar fingio passar a Bretaña

para hallar a los enemigos descuidados al embestirle-s: logrolo con felicidad recuperando su ciudad,
y campos andegavenses, sujetandosele los normandos retirados en una isla del rio Ligeris: de una destas
batallas salio mal herido el conde de Barcelona: obligado de los servicios visitole el emperador,

225. BOADES, op. cit., vol. II, cap. XIII, pàg. 66.
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VII

y poniendole los quatro dedos en su herida, con ellos mojados en sangre tan ilustre puso otras tantas

lineas en el escudo del conde, formando las quatro barras, diziendole: Conde estas seran vuestras armas;

y estas son las celebradas, y triunfantes barras de Cataluña, gloriosa divisa de sus serenissimos condes.226

No tardó en partir el ejército (contra los normandos) que contaba con uno de sus caudillos a nuestro

Vifredo, y al avistarse con los enemigos, y al primer encuentro de ambas huestes, hizo el conde de
Barcelona tales prodigios, dio pruebas de tan relevante valor, que alcanzó en una sola jornada la
nombradía y fama que únicamente a fuerza de repetidas victorias y hazañas conseguían los caballeros
de aquella época. Pero mayor fue todavía su gloria en otro segundo encuentro. La suerte parecía haberse
declarado contra 'las armas de Carlos, y veíase a los normandos llevar la mejor parte del compate. En
vano hacía desesperados esfuerzos de valor el ejército franco; los normandos iban avanzando victoriosos
arrollando las huestes enemigas. El triunfo y la matanza se habían hecho sus compañeros en aquella
jornada. Las armas francesas iban a sufrir una sangrienta derrota. Vióse entonces a Vifredo, seguido de
varios caballeros, entre ellos algunos catalanes, arrojarse en lo más crudo de la pelea, cambiando con

su decisión y valentía la faz de las cosas. Gracias a Vifredo, la victoria quedó por los franceses, quienes
vieron huir a los normandos sobrecogidos de terror ante el hombre que tan desesperadamente se lanzaba
contra ellos llevando en pos suya la victoria.

El triunfo, empero, no lo alcanzó Vifredo sino a costa de su sangre. El bravo caudillo catalán,
herido en un costado, tuvo que ser trasladado a su tienda, donde se le tendió en un lecho de campaña
para desnudarle de su armadura y curarle su herida. En esta operación se hallaban sus servidores y amigos,
cuando se presentó de súbito en la puerta de la tienda el mismo Carlos el Calvo en persona, que informado
de lo que debía al guerrero catalán, iba a estrecharle en sus brazos para mostrarle su gratitud y afecto.

Quiso el noble caudillo incorporarse a la llegada del soberano para agradecer tal honra, pero volvió a caer

sobre el lecho, brontando sangre la herida que no se había cerrado aún. Carlos mandó a Vifredo que

permaneciese tranquilo y echándole con gratitud los brazos al cuello, le dijo que cuantas mercedes le

pidiese, prometía otorgárselas, pues probarle quería cuánto apreciaba y en cuán alta estima tenía al guerrero
a quien era deudor de tan señalada victoria. Cuentan que entonces Vifredo le pidió un blasón para su

escudo, que estaba arrimado al lecho, y en el que efectivamente no resplandecía divisa ni señal alguna.
El campo era de oro, raso, liso, sin cuarteles, mezcla de colores ni división, según dice un cronista,
pudiéndose pintar en él cualquier generosa empresa. «Divisa que con sangre se gana, con sangre debe
estar escrita», es fama que contestó entonces el monarca. y acercando sus dedos a la que con abundancia

manaba de la herida de Vifredo, los mojó en ella y pasólos de arriba abajo sobre el dorado escudo,
imprimiendo cuatro líneas coloradas. Presentando en seguida el escudo al guerrero catalán, exclamó:
«De hoy más, éstas serán, conde vuestras armas».227

226. FELIU DE LA PEÑA, op. cit., tom I, pàg. 265.
227. BALAGUER, VÍCTOR, op. cit., tom I, pàg. 285.
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LAMINES

I

LA CREU DE L'ESCUT

9



Anell de bronze, en forma de creu sigil:lar visigòtica «patada»,
amb el crismó i la llegenda ELPIDI VIVAS.

Es pot datar del segle Vè o VIè.
Trobat en les excavacions arqueològiques a la plaça del Rei,

a la zona ocupada per la necròpolis visigòtica. (M.R.C.)

!
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I
Dibuix de la piscina del Baptisteri de la Basílica Paleocristiana,

que aparegué el 1968. La piscina, de forma octogonal,
es troba collocada al centre d'un intercolumni.

L'interior té forma de creu sigil·lar visigòtica «patada».
Segle Vlè (7). (M.R.e.)

�
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1

Consagració feta per Gotmar, bisbe de Vic, de l'Església de Sant Martí del Congost,
aixecat per l'abadessa de Sant Joan de les Abadesses.

Tocant les signatures apareix la creu «patada».
Datat el 5 d'agost de 898. (A.C.A., Perg. Guifré I, núm. 8.)

�
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Església de Sant Pere de les Puelles.
Relleu en pedra de Montjuïc, amb la creu i l'A. i w invertits.

Correspon a darrers del segle IXè o començament del Xè.

�

Sant Pau del Camp.
Imposta a la porta principal: s'hi pot veure la creu «patada»

juntament amb d'altres motius ornamentals.
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Sant Pau del Camp. Làpida sepulcral del comte Guifré II,
mort el 26 d'abril de 911, gravada al revers d'un cippus funerari romà, de marbre.
Trobada el 1596 en obrir-se una claveguera al carrer de Sant Pau.
Creu patada a dalt, esquerra.
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Venda que ja Borrell JI, comte i marquès, a Vivas, d'unes terres situades

En les signatures apareix la creu «pa�a�arceDIOnta, al terme de Provençals.
a». a ada el 29 de març de 989.

(A.C.A., Perg. Borrell JI, núm. 47.)

I 1:.
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Dibuix del segle XIVè, que representa el comte Ramon Berenguer
en un combat, el distintiu del qual és la creu.

Còdex Z, III, 14. Biblioteca de l'Escorial.

---+

I
1

Sant Pau del Camp. Llinda de la porta principal amb la creu «patada»
al centre, inscrita en un cercle i als braços horitzontals, l'A. i OJ.

Primera meitat del segle XIlè.
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Anvers i revers del segell original de Ramon Berenguer IV,
com a comte de Barcelona i príncep d'Aragó,
amb línies que formen una creu.

(Reproducció de Blancard: Iconographie des sceane ... , làm. 2, fig. 1.)

I
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Judici celebrat a la Cúria del comte Ramon Berenguer IV
amb la creu en les signatures que ha deixat de ser «patada»:

fins i tot la del bisbe de Barcelona.
(A.C.A., R. Berenguer IV, p. 237.)
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Document de concessió d'una heretat per Alfons I,
en el signe del qual apareix la creu «patada». (A.C.A., perg. Alf. I, 242.)
�

Monedes «croats» de Jaume II, de Pere el Cerimoniós, de Martí l'Humà,
de Felip IV (de l'època de l'alçament contra Felip IV)

encunyades a Barcelona, sempre amb la creu «patada».
(Procedents del M.H.C., llevat la del Cerimoniós, que es conserva al G.N.C.)
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Catedral de Barcelona. Capella de Santa Eulàlia.
Clau de volta de la cripta amb la Verge i Santa Eulàlia,
decorada amb els escuts reial, la creu de la Catedral i el de la Ciutat.
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El rei Pere lI, miniatura del Roll genealògic dels reis de la Corona d'Aragó.
Al pom la creu «patada». Monestir de Poblet.
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Porta de la Pia Almoina. A la part superior uns relleus
i l'escut del Capítol de la Catedral, amb la creu.

Obra del segle XVè.

----?

Tractat d'Oloron, del 1289, en el qual el Municipi
de Barcelona autentica el document amb el
segell de la Ciutat -el més antic que es coneix
i que exhibeix la creu «patada» al centre com

a element principal; als quatre cantons
de la creu, escudets amb les barres.

(Marsella, Archives Départ., perg. B. 386.

Sagarra ... , núm. 916.)
�

86

Segell del Veguer de Barcelona,
amb la representació
de la Cort del Veguer i,
al revers, la creu «patada»,
en un document de 1261.

(Sagarra: SigiHografia catalana, n.: 861.)



 



Catedral. Porta de Santa Eulàlia. Obra de la primera meitat del segle XVè.
Realitzada gràcies a la generositat del bisbe Francesc Climent Çapera,
i és per això que hom pot veure el seu escut tocant el del CapítoL, amb la creu.
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Catedral de Barcelona.
Clau de volta de les naus del claustre,

amb uns àngels que sostenen
l'escut del Capítol: la creu. Segle XVè.

89
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Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Antiga Casa de Convalescència.
Porta principal, obra del segle XVIIè.
A la part superior central, l'escut de l'Hospital en cairó:

partit, 1) la creu «patada» de la Catedral; 2) de la ciutat.

Quarters, 1) i 4) la creu; i 2) i 3) els dos pals. Detall.
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La Verge de la Mercè amb dos religiosos.
Obra de Zurbarán, vers 1636.

Coliecciá de S.A.R. la Srma. Duquessa de Montpensier,
Marquesa de Valdeterrazo.

Escut amb la creu.
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Escut de fra Gaspar Castelló,
de l'Orde de la Mercè,
que estava encarregat del culte
de la Capella de Santa Agata.
Any 1638.
Escut amb la creu «patada».

I



r



{
f

Gravat al metall de la Verge de la Mercè rodejada de sants mercedaris,
coronant una vista de-Barcelona des del mar.

Obra de Franciscc-Gaztin, del 1691.
Escut amb la creu «'patada» en la darga de la Mercè (a dalt)
i de braços iguals (a baix) en la darga de Barcelona.

�

«Mapa o plànoL de la làpida antiquíssima
de què es tracta en aquest resum dels Actes
de la seva compulsa treta per menor

exactament el qui està en Actes.»

La làpida commemora la fundació del primer
monestir de l'Orde de la Mercè l'any 1218.

Reproducció d'una làpida que estigué en un mur

del convent de la Mercè, de Barcelona,
on consta la data de la seva fundació,
el lO d'agost de 1218

(d'una relació del segle XVIllè).
(A.C.A., Monacals de Finances, vol. 2678.)



... Reial Patronat dels del Reial i Militar Orde de Nostra Senyora de la Mercè.

Redempció de Captius (Barcelona, Pau Campins, 1725.)
Obra de Manuel Marià Ribera, exemplar amb nota manuscrita indicant
haver estat ofert pel propi autor a la Llibreria del Convent de Sant Agustí,
de Barcelona, any 1725. Biblioteca Universitària. Creus «paituies».
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Imatge de Sant Jordi, vestit de guerrer, amb casc i escut amb la creu,
muntat a cavall i matant el drac.

Relleu a la façana gòtica de la Generalitat.
Obra de començament del segle XVè (1418) que devem a Pere Johan.

Creu de braços iguals.
_,.
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Porta principal de l'edifici de l'antic Hospital de la Santa Creu.

Començament del segle XVlè. Escut amb la creu «patada»
de la Catedral i la simplificada del de Barcelona.

�

En relleu, dos àngels que sostenen un escut amb la creu de Sant Jordi,
propi de la Generalitat de Catalunya, en els murs del Palau dels Virreis,
actual estatge de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Obra del segle XVlè.
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LES «BARRES» A L'ESCUT REIAL

I



Segell de Pere III (any 1337) penjant d'un document relatiu a les capitulacions
matrimonials del rei amb la infanta Maria de Navarra.

A l'anvers i al respatller del tron hi ha uns escudets amb tres pals.
Al dors, els pals en l'escut i la gualdrapa del cavall. (Sagarra ... , n: 57.)
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Segell de Pere III, penjant d'un document de 1344.
A l'anvers i al respatller del tron, uns escudets amb dos o tres pals.
Al dors, un escut de quatre pals segellat de corona reial. (Sagarra ...

, nr 58.)
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Capa pluvial de l'arquebisbe infant Sanç d'Aragó. Obra del segle XlIlè,
L'ornament el constitueixen les armes de la seva família alternant

amb els pals reials (en aquest cas cinc), els castells, els lleons i les àguiles.
Toledo: Catedral.
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Escuts de la reina Elionor, esposa de Pere el Cerimoniós,
i de la comtessa d'Empúries;

en aquest pergamí consten els capítols matrimonials
dels comtes d'Empúries Joan i Joana,

datat el 19 de juny de 1372. Escuts amb dos pals.
(A.C.A., Perç. Pere JII, n: 2860.)

�

Pintures murals que decoraven la gran sala del Castell d'Alcanyís.
Guerrers del regnat de Jaume I, monarca que s'identifica amb el cavaller,
vestit amb «els pals» i de la mateixa manera el cavall. En un altre cavaller,
les gualdrapes amb escut de dos pals, quarterejat amb la creu. Segle XJIIè.
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Vidriera del segle XIVè, al Reial Monestir de Pedralbes,
decorada amb les armes d'Elisenda de Montcada,
esposa de Jaume Il i reina que fundà el convent.

L'escut és dividit: 1) dos o tres pals; 2) les rodelles de Montcada.
----+

I

Escut gòtic de les Drassanes (dos o tres barres).

r



 



Llibre «dels Usatges», de Lleida. Fol. 160.
A la miniatura hi ha un gran escut.
amb dues o tres barres i la ttor de lis.
(Lleida. Arxiu de la Paheria.
Llibre dels Usatges, tol. 160.)



I
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Miniatura de l'incunable de 1495: Jaume I o Ferran el Catòlic
presidint les Corts. Escut reial, amb quatre pals. (A.C.A.)

1
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Detall de l'escultura de la reina Elisenda de Montcada
que cobreix el seu sepulcre;

el seu cap reposa en un coixí amb les seves armes:

tres pals i les rodelles. (Monestir de Pedralbes.)
-+

Miniatura de Bernat Martorell, del 1448, foli inicial del comentari al llibre
«dels Usatges» de Catalunya, de Jaume Mtirquilles.
A la part inferior de l'orla, uns escuts amb dos pals. (M.H.C.)



 



Taula del segle XVè, d'autor aragonès.
Un gallardet amb dos pals.

(Procedeix de la Coüeccio Muntadas.)
-7

Armes de la reina Maria de Luna, esposa de Martí l'Humà,
en un capitell de la Capella Reial de Santa Àgata,
de l'antic Palau Reial Major de Barcelona.
En el primer quarter dos (o tres) pals.



 



Santa Maria del Mar. Làpida commemorativa
de l'inici de les obres de l'Església, el 1329.

A la part inferior, l'Agnus Dei entre els escuts reial
i de la Ciutat, amb quatre i cinc pals.

�
I

Rajola de ceràmica catalana,
decorada amb blau sobre blanc,
amb els quatre pals de les armes reials.

Obra d'Onofre Espelta, 1559.
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Detall de l'escut reial a la façana gòtica
de la Casa de la Ciutat (any 1400).
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LES «BARRES» A L'ESCUT DE BARCELONA

I
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Segell del Consell de Cent en cera vermella,
escut quarterejat: 1 i 4, els pals; 2 i 3, una creu.

Es tracta del segell més antic que es coneix
i en el qual s'han invertit els quarters.

(Sagarra ...

,
ti:" 917.)

Clau de la porta del Saló de Cent amb l'escut de la Ciutat
i les dates de 1373 (any de la seva construcció)

i de 1929 (any de la seva restauració). Escut amb dos pals. (M.R.C.)
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Casa de la Ciutat. Làpida commemorativa de la primera reunió
del «Consell de Cent Jurats», al Saló de Cent, que tingué lloc el 17 d'agost de 1373.
Quatre pals al superior i dos al de Barcelona.
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Església de Nostra Senyora del Pi.
Fornícula amb una escultura de la Verge
amb l'Infant, i a la part superior l'escut

de la Ciutat, amb l'ordre dels

quarters invertit. Obra del segle XIVè.
Segons sembla, tres pals.
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Casa de la Ciutat. Façana gòtica construïda per Arnau Bargués el 1400.
Ornen l'antiga porta principal sengles escuts reial i de la Ciutat (la creu i tres pals),

obra de Jordi Johan i presidint el conjunt artístic una estàtua
de l'arcàngel Sant Rafael. Obra anònima atribuïda a Sanglada.

-7 f
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Casa de la Ciutat.
Façana gòtica.
Detall de l'escut de Barcelona

(obra de Jordi Johan, del 1400),
amb tres pals.
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Casa de la Ciutat. Sostre de l'antiga Sala d'Eleccionc,
obra de Jaume Cabrera, 1401.
S'hi repeteixen els escuts reial i de la Ciutat, aquest amb dos pals.
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Casa de la Ciutat. Escut gòtic de la Ciutat,
procedent de l'antiga capella municipal.

i
I!l"...l

127

I-



Placa de coure, rodona, amb l'escut de la Ciutat, amb esmalt.
Pertanyia probablement a la decoració dels fulls d'un llibre del segle XVè.
(Procedeix del llegat Apelles Mestres.) (M.H.C.)
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Escut de la Ciutat a la porta
de l'Escrivania (segle XVè), amb quatre pals.

129
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Casa de la Ciutat. Sostre de l'Escrivania,
obra de Pere Aféainà,-J401,
amirels escuts "i'eíat '2 'de la,Ciut'a'tW(I;,", ", ',', I

i la inscripció: SALVA:NOS.



· 'Casa de la: Ciutat

Finestra gòticá'que dóna .. ai Saló de.,-Cent.

Segle XV�, amb 'i'escut iie la Ciutat.



Santa Maria del Mar.
Mènsula amb l'escut de l'obra
de construcció de l'església.
Segle XVè. Dues barres.

1-
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Taula de la Verge dels Consellers, pintada per Lluís Dalmau,
segons projecte de 1443, que es conserva al Museu d'Història de Barcelona,

per a la Capella de la Casa de la Ciutat. (M.A.C.)
En l'enllosat, escuts amb dos pals.
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Un 'tieuler amb l'escut de la Ciutat en cairó,
amb dues o tres barres, d'estil gòtic. (M.R.C.)

,
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Làpida commemorativa de la construcció, pel Consell de Cent,
de la capella de Sant Cristòfor al carrer Alt de Sant Pere,

per a la fundació d'una capellania, llegat del cosíndic Mateu Roig..
.

Les obres s'inictareii el 18' d'octubre de 1568.
A la part infe'rio'i'}:a;ò's escuts de la Ciuta't. (M.H.C.)

"
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Santa Maria del Mar. Bací de llautó, obra del segle XVlè;
al centre, l'escut de l'obra de Santa Maria:
la creu, dos pals i el mar.
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Finestra del pis superior de la Casa de la Ciutat.
Segle XVIIè, amb l'escut amb dues barres.
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Contra

Portada d'un llibre amb l'escut barceloní amb cinc barres.

I V R I S
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CVM LICE"NTIA

Barcinone , Ex Typographia Laurentij Deu I iuxta Domum
Reglam, Anna M. DC. XXVI.
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Pila baptismal, obra de ceràmica policroma.
Al centre, l'escut de la Ciutat: la creu i quatre pals, i la data: 1598.
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Casa de la Ciutat. Porta d'una dependència del Saló del Trentenari,
que desaparegué amb la restauració de 1929 i fou coUocada a la planta baixa.
Al centre, dos àngels aguanten l'escut de la ciutat ovalat. Segle Xv I»,
+-

Casa de la Ciutat. Angels aguantant l'escut de Barcelona.
Talla policroma del segle XvI«, procedent del Saló del Trentenari,

reconstruït en la planta baixa del actual Ajuntament.
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Escut de la Ciutat del segle XVlè, amb tres barres.
(Porta de la Casa de la Ciutat.)

i
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Portada d'un llibre que tracta del privilegi
de què gaudien els Consellers de Barcelona,

anomenat de «cobertura». Imprès el 1632.
Hi ha gravat l'escut de la Ciutat amb la creu i cinc pals.

1
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-

'j -Èsq:Út de l'Escola Militar, del 1639, amb dues «barres» (M.H.C.)
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Escut de la Ciutat en losange, datat el 1622. (M.H.C.)
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Plat de cer'
.

d
amica t

e període de t
ca .a�ana, blau

ranszczó. Mit·
'

Jan segle XVIIé.



Escut de la Ciutat, de 1647. Ocupà la part alta
de la porta de Sant Antoni, després de la reconstrucció de

la muralla feta durant la Guerra dels Segadors.
Actualment es troba a l'escala d'honor de la Casa de la Ciutat.
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Braser de bronze, obra del calderer barceloní Pere Cerdanya,
realitzat el 1675 per al Saló de Cent.
A la part inferior de cada costat hi ha un escut de la Ciutat, ovalat. (M.R.C.) I

I
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Santa Maria del Mar. Portada del «Libre d'Ordinacions ... dels ojticiols»,
de l'obra de l'Església de Santa Maria del Mar.
Any 1656. A la part superior l'escut de l'obra.
«-

Detall de la decoració, jet de plata, del llibre «Ànima de les Bosses»,
tItlle es. descriu a la plana següent. (M.R.C.)
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Llibre «Amma de les Bosses», en què s'inscrivien els noms

dels qui podien ser elegits Consellers. Cobertes decorades, amb l'escut
de la Ciutat al mig, obra de l'argenter barceloní

Bonaventura Fornaguera, el 1689. (M.R.C.)
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Antiga Casa de Convalescència de l'Hospital de la Santa Creu.
Rajoles de València del segle XVIIè i representació de l'escut de la institució:
la creu «patada» de la Catedral i la creu amb els pals de la Ciutat.



Plat de ceràmica blau de mitjan segle XVIIè,
amb l'escut de la Ciutat molt esquemàtic.
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Monedes de Felip III (1614), Felip IV (1641)
i de l'Arxiduc Carles (1705),
encunyades a Barcelona.
Als seus reversos, un escut de la Ciutat.

154



Escut de Barcelona de pedra,
en losange amb els quarters inuertits:

1 i 4, dos pals; 2 i 3, la creu. Segle XVIIè.

(M.H.C.)
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Pintura de darrers del segle XVIIè, amb les armes de la Ciutat de Barcelona,
rodejades dels escuts dels Estats que van formar part de la Corona d'Aragó.
Composició heràldica relativa al tribunal de la Cúria reial

per als consulats d'Ultramar. Al centre
les armes de Catalunya, partides de les de Barcelona. (M.H.C.)



Acció de la Reial Companyia de Comerç. A la dreta i a l'angle
superior, un escut de Barcelona. (M.H.t.)
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«Llibre Inventari de l'Arxiu de la Corona d'Aragó»,
[ei per Xavier Garma i Duran el 1772. Cobertes amb escuts brodats
i, en un extrem, el de la Ciutat amb la creu i els quatre pals. (A.C.A.)
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Retrat de Nicolau Sibilla, mestre de Vels de Seda
i Regidor de la Ciutat: porta la banda i venera

amb l'escut de Barcelona. Segle XVIllè (M.R.C.)
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Mesures de la Ciutat (segles XVIIIè-XIXè). (M.H.C.)
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Escut procedent de la font de la Pl. de Sant Pere, 1885. (M.R.C.)
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Escut de Barcelona, segons projecte de Josep Planella

(segle XIX); amb quatre «barres». (M.R.C.)
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Cartera per a la firma de documents de l'Alcalde de Barcelona,
amb l'escut de la Ciutat i la data de 1835,

any que fou adoptada aquesta nova denominació representativa de l'otici.
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Banderí commemoratiu de la proclamació de Isabel II (1843). (M.R.C.)
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Arqueta d'argent i esmalts amb diferents escuts de la Província,
encapçalats pel de la Ciutat de Barcelona, amb la creu i els quatre pals.
Obra dels Tallers Masriera per encàrrec de la Diputació Provincial. Segle XXè.
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Cartró del tapís de Josep M: Subirachs, dibuixat el 1960,
amb representació de l'escut de Barcelona.
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Casa molt nova de la Ciutat. Ornamentació d'escuts de la Ciutat
alternant la creu i dos i quatre pals. Obra de l'escultor Subirachs (1964).
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Escut de ferro forjat, executat per l'escultor Rius i Serra,
coliocat a la façana del Servei Municipal de Pompes Fúnebres.
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Monument construït per la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona,
a Montjuïc, amb l'escut de la Ciutat,
obra de Josep M." Subirachs (1963, inaugurada: 1968).

170



IV

FORMES, TIMBRES I SOSTENIDORS



Armes de la Ciutat d'estil gòtic, inscrites en una pedra en forma de cairo

del mateix estil, a la font de Santa Maria del Mar,
de l'any 1402. (Reproducció del M.H.C.)

/



Ceràmica catalana amb l'escut de la Ciutat,
de forma ovalada a la part inferior.
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Forma típica de l'escut de la Ciutat: en cczro.

Al centre de la testera es reprodueix l'escut de la façana gòtica
de la Casa de la Ciutat (s. XV). Obra d'Enric Monserdà

que data del segon decenni d'aquest segle, al Saló de Cent.

L
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Escut de Barcelona, en forma de cairó, que reprodueix l'enllosat
del retaule de la Verge dels Consellers de Lluís Dalmau.
Saló de Cent, obra dirigida per E. Monserdà (1929).
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Escut ovalat, forma que es divulgà a partir del segle XVI,
sostingut per dos àngels,

situat a la galeria superior de la Casa de la Ciutat.
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Escut típic de l'època gòtica, amb la forma de l'escut de guerrer,
inscrit en un rossetó lobulat: fou el segell de la Ciutat a les darreries
del segle XIV. (Arxiu de la Seu de Barcelona.)

Escuts de la Ciutat als segells de 1702 i 1766, dels Consellers

de la Corporació, respectivament, amb els dos grius com a tenants

o sostenidors dels escuts, que a la vegada van coronats.



Escut en forma moderna, arrodonit
per la part inferior, del 1769. (Certificat de l'oficina

de proveïments de Carn, de l'A.H.C.)
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Escut de la Ciutat, amb punta a la part inferior,
amb corona reial i rat-penat, acompanyat de ramatges.
Mesura de grans del segle XVIII. (M.H.C.)

t
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Escut ovalat, amb tres barres, corona reial
i la rata-pinyada, en un ventall ofert a l'esposa

del Capità General Llauder (1833-35). (M.H.C.)
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Escut de forma moderna, acabat en punta,
al reliquiari dels cabells de Jaume I,
obra de Joaquim Cabot. (Orfeó Català.)
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Escut ovalat en el coronament de la Casa de la Ciutat,
obra de Daniel Malina (1855).,

timbrat amb corona i que presenta com a sostenidors un griu.
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Escut acompanyat de palmes o ramatges, que compareixen
a partir del segle XVlI, com s'esdevé en les monedes del temps de Ferran VII
i en documents anteriors. Medalla dedicada a Pasqual Madoz,
any 1854. Per damunt de la corona el rat-penat
o rata-pinyada, típica de la reial. (M.H.C.)

1-

Escut en forma de cairó, emprada encara a

principis d'aquest segle, com a demostració de
la persistència d'aquesta forma. Medalla de l'Ex
posició Internacional de Barcelona, del 1929

(M.H.C.)
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Escut de Barcelona, timbrat amb la corona reial,
que és la pròpia de les nostres armes.

De la medalla commemorativa de la visita d'Alfons XII
a Barcelona (1875). Del M.H.C.



 



Escuts de Catalunya, de Sant Jordi i de Barcelona

(a més a més dels d'Aragó i de Sicília) a la porta de Sant Jordi

de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, de l'escultor Subirachs.

Vegeu la corona reial estilitzada que és l'emprada als escuts de Barcelona

i aquest al pom de la porta: aquest escut s'ha format
de la mateixa manera que es deuria fer quan es formà
per primera vegada el nostre escut, es a dir, sobreposant les dues

creus dels quarters primer i quart al damunt de les quatre barres,
resuiiani aleshores l'organització de les armes: primer i quart quarter,
la creu i segon i tercer les dues barres.
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