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LA SENYERA VALENCIANA 
 

La primera Senyera Valenciana 

 

 

Els valencians tenim una Senyera, en absoluta seguritat, des de 1261, puix en eixe any 

Jaume I, en els Furs, establix que se devia seguir a la bandera de la ciutat en cas de 
guerra. Això nos deu fer meditar: ¿bandera de la ciutat? En efecte, en el mon migeval, 

no existien les "banderes nacionals". Existien les banderes dels Reis i dels nobles, com 

ensenyes personals, pròpies; les de ciutats; les de gremis, i poc més. Pero, el Regne 

de Valéncia naix en una vocació ciutadana molt important.  

El Rei En Jaume I volgué que les viles reals, sobre tot la ciutat de Valéncia, tinguera 

gent armada per al cas de guerra: la "host". Eixa "host" devia portar al front no la 
bandera real, sino la bandera de la ciutat. La diferencia se devia a que la host del rei 

portaria l´ensenya real, i per tant, la de Valéncia deuria portar la seua. Esta bandera 

valenciana primitiva, seria la d´una ciutat emmurallada situada damunt d´aigua. La 

popularitat d´est emblema degué ser enorme, puix es una heràldica molt estesa per tot el 
Regne de Valéncia.  

 

La bandera del Rei En Jaume I no era la "quatribarrada": tenia dos barres roges sobre 
camp groc o dorat: aixina es veu en el fresc del Palau Aguilar de Barcelona, hui en el 

Museu d´Art de Catalunya, fet cap a 1270, i que representa la presa de Mallorca. En 

data indeterminada, els valencians assumiren eixa bandera de dos barres com a propia. 



La raó, degué ser l´ofensiva feudalitats de la noblea aragonesa. Els nobles aragonesos 
que tenien terres en el Regne de Valéncia, volien impondre en els seus senyorius 

la llegislació de Saragossa i eliminar els Furs de Valéncia. Llavors, hi hagueren tensions 

i conflictes armats durant el regnat de Pere I de Valéncia. 
 

Segurament, per a reforçar la seua pertinença al Rei, els valencians adoptaren 

l´estandart de Jaume I. En eixe moment, 

Pere I ya no utilisava dos barres, i per tant 
esta simbologia estava, podríem dir, 

vacant. La senyera de dos barres roges en 

camp d´or fon utilisada pels valencians, 
juntament a la de la vila damunt d´aigua, 

fins a 1365. Aixina s´aprecia en l´Atles 

Català, d´Abraham i Jafuda Cresques, 

conservat en la Biblioteca Nacional de 
Paris, i elaborat cap a 1350. 

 

 La Senyera Valenciana, en corona 
 

El Rei Pere II el del Punyalet o el Cerimoniosos fon un apassionat de l´heraldica, i 
s´esforçà per sistematisar-la. Cap a 1348 va concedir a Borriana tres corones en camp 

blau, com a premi pel seu comportament en la Guerra de l´Unio. Cap a 1360, fixà el 

seu blasó personal en quatre pals rojos en camp d´or. I cap a 1365, en agraïment a 
la resistència dels valencians en la Guerra contra el Rei Pere I de Castella, va concedir 

posar una corona en l´escut. La Corona se convertiria en un símbol valencià, present en 

els draps, les marques d´aigua del paper o les vaixelles. Era un símbol concedit "a la 

ciutat de Valéncia"; pero la ciutat de Valéncia era el Cap i Casal, la "mare del Regne", 
en paraules del rei Joan I. Per tant, era la representació de tot el Regne, puix tot 

el Regne havia lluitat, en Guardamar, en Alacant, en Sogorp, en Morvedre, en Chiva i 

en la pròpia Valéncia, contra els castellans. Per això, quan els Jurats manaren fer els 

segells nous en la corona, digueren que significava que Valéncia "era cap de Regne". La 
corona era per a tot el poble valencià, per a tot el Regne, pero el rebia la Ciutat 

de Valéncia com a Cap del mateix. 

 
 D´eixa manera se configura la Senyera: "en lo cap sobirà sia feta corona": una corona 

devia desplegar-se damunt de les barres: 

primer dos, que eren l´emblema privatiu 

valencià; més tart quatre, ya acoplant-se a 
l´heraldica dels reis d´Aragó. El fons devia ser 

blau, tal i com s´havia dispost per a Borriana, 

perque les fantasies heràldiques dels reis 
d´armes de Pere II dien que eixe era el color 

dels antics reis d´Aragó, l´emblema d´Iñigo 

Arista. Des de 1365, els portolans -

mapes nàutics a on es dibuixaven les banderes 
dels ports principals- representen a la Senyera, 

en una corona damunt de blau, sobre les barres reals.  



La bandera real, privativa del rei, era la que hui coneguen per quatribarrada, i de 
vegades els monarques concedien a alguns gremis l´us de l´estandart, pero sempre en 

algun distintiu: perque les barres nues, a soles podia portar-les el Rei d´Aragó. 

 
No obstant. la Senyera també era bandera del Rei, i per això es rematava en un drac 

alat, símbol heràldic del Rei d´Arago, que en el temps es transformà en un rat penat. Era 

tant una "bandera del rei" com una "bandera ciutadana".  

 

¿Per que sabem que la Senyera es la bandera dels valencians? 
 

A lo llarc dels sigles XIV i XV, la Senyera adquirirà importància en la seua simbologia: 

era l´estandart del Cap i Casal del Regne, i també la bandera del Centenar de la Ploma. 

El Centenar del Gloriós Senyor Sant Jordi era en realitat una milícia ciutadana, 
integrada per cent ballesters, natius en la ciutat i Regne de Valéncia. El seu primer 

paper era servir de força armada permanent tant contra els atacs estrangers -de Castella, 

sobre tot- com contra els nobles que abusaven dels seus poders. En un principi, existiren 
dos Centenars: un de ginets, i atre d ínfants, sent el primer l´encarregat de defendre i 

portar a la Senyera. Pero este Centenar de ginets desaparegué, assumint llavors les 

funcions de custodia de la Senyera, el Centenar de ballesters a peu. 

 
El caràcter de "bandera del Regne" 

que tenia la Senyera ho sabem perque 

era la bandera de l´host, l´eixercit que 
el Regne de Valéncia devia convocar a 

órdens del monarca. El cas més 

conegut es el de les rebelions contra el 

rei Joan II pels senyors d´Arenos. En 
1462, l ínfant en Jaume d´Arago es va 

rebelar contra el Rei en la seua baronia 

d´Arenos. Joan II manà que l´host del 

Regne de Valéncia es convocara per 
esclafar la revolta. Llavors, la ciutat de Valéncia tragué la Senyera, i convocà a tot el 

Regne a la lluita. El propi rei escrigué a les viles reals per a que manaren tropes per a 

"seguir a la Senyera". Les tropes valencianes marcharen sobre el senyoriu d´Arenós en 
la Senyera al front. Tot el Regne encapçalat per la Senyera. Per la seua part, el Rei 

envià a atres tropes, seues, pròpies, pagades per ell, que estes si, portaven la seua 

bandera, la real aragonesa, la quatribarrada. Pero les valencianes, portaven la Senyera. 

La convocatòria de l´host valenciana es va repetir en 1477, per a bandejar del senyoriu 
al fill d´en Jaume d´Arago, que havia tornat. En eixe moment, la Senyera valenciana 

podia ser considerada, dins de la mentalitat migeval, la bandera del Regne de Valéncia. 

També hi ha un atre argument, indirecte: a principis del sigle XIV, quan el Regne de 
Mallorca encara era independent, els prohoms de la Ciutat de Mallorca es queixaren al 

seu rei Sancho, perque les banderes reals de Mallorca i Aragó eren massa paregudes, 

i les causava problemes per l´enfrontament d´Arago en algunes potencies europees.  

Llavors, Sancho otorga a la "Ciutat i Regne de Mallorca" una bandera diferent, en les 

barres roges i grogues singularisades per una franja morada en un castell de plata.  



 

Des d´eixe moment, l´heraldica I la lexicologia del Rei i del Regne son diferents. Com 

es sabut, el Regne de Mallorca fon reincorporat a la Corona d´Aragó per Pere II. Pere, 

conscient de que Mallorca tenia una estructura administrativa molt mes desenrollada 
que la dels territoris peninsulars, la copià, i en ella, assimilà l ímportancia simbòlica de 

l´heraldica. Llavors, Pere II el Cerimoniosos fixà la seua heràldica pròpia -quatre pals 

rojos en camp d´or-, la de Valéncia -barres coronades-, i permeté la de Barcelona -
barres en creus de Sant Jordi. 

 

De totes maneres, devia ser més honorífic tindre una heràldica "territorial" pròpia, que 

no adoptar la del rei: si no, ¿per que Valéncia tingué una heràldica distinta, precisament 
guanyada en sanc? Si era més honrós tindre per bandera l´estandart del rei, llavors ni 

Valéncia, ni Barcelona, ni Mallorca, hagueren consentit canvis: hagueren adoptat la 

mateixa heràldica que el rei, i punt. 

 

La Senyera durant els sigles XVI al XVIII 

En el sigle XVI, la Senyera va patir dos 

transformacions: el drac alat del remat es 

transformarà en un rat penat, i la corona, fins a 
llavors tancada, es convertirà en oberta, 

desplegada a lo llarc de tot l´ample. També, en 

esta época s´utilisava com adornament de la 

franja blava, en conte de la corona, un rat penat 
en les ales desplegades. En les diverses 

banderes locals i de les tropes valencianes, 

s´utilisaren diversos dissenys: més barres, un 
blau més grisos, etc., com es pot vore en el 

quadre conservat en el Convent dels Dominics, 

hui església de Sant Domenec, de Valéncia. 

Durant la Guerra de les Germanies, la Senyera 
fon la bandera dels agermanats. Ixqué per a sofocar la revolta dels moriscs de la Serra 

d´Espadà, i per a lluitar contra les tropes catalanes que hostilisaven la frontera nort del 

Regne durant la "Guerra dels Segadors", cap a 1640.  

També fon la bandera dels partidaris de l´Archiduc Carles durant la Guerra de 

Successió, i en calitat de tal fon guardada baix tres claus en 1707, i no fon treta més que 

un parell de dies en 1738, quan les festes del Centenari de la Conquesta de Valéncia per 
Jaume I, en mig del deliri del poble, que esglais a les autoritats borbòniques. Igualment, 

fon la bandera de l´alsament contra Napoleó en 1808, i els seus colors degueren inspirar 

les banderes dels voluntaris valencians en eixa lluita. 

 Per a burlar la prohibició de traure a la Senyera, els valencians rescataren la tradició de 
que la bandera ixquera en algunes processons. Des d´eixe moment, la Senyera ixqué en 

la processó del Corpus. Aixina, dins d´un espai sacre, la Senyera es convertia en 

intocable. 



 

De totes maneres, durant el periodo del sigle XVI al menys, la 

ciutat de Valéncia tingué una serie de banderes pròpies, conegudes 

com "banderes de la ciutat", que no han arribat fins a nosatres, i 
que devien de ser roges en l´escut de Valéncia -cairo coronat en lo 

rat penat i dos eles als costats-; aixina pareix entendre´s dels texts 

de Viciana sobre la Guerra de les Germanies, i d´un text de 
l´historiador Vicent Boix, que encara arribà a vore, ya molt 

desfeta, una d´estes banderes en l´antiga Casa de la Ciutat. Si la 

ciutat de Valéncia tenia una bandera pròpia, molt similar en el 

esquema compostiu i cromàtic a les de Xàtiva, Alzira o Dénia, 
llavors la Real Senyera devia ser una bandera de més categoria. 

Que degueren existir moltes Senyeres, es pot deduït del fet de que en el sigle XIX el 

pintor Bernat Ferrandiz retratà dos, en remats diferents, en el seu quadre costumiste "El 
rosari de les donzelles" -hui mal titulat "Professó del Gremi de Sastres"-, i en que en les 

fotografies antigues de la Processó del Corpus de Valéncia, es poden identificar varies. 

Per atra banda, la bandera real aragonesa passà a convertir-se en un dels estandarts del 
rei d´Espanya, i en calitat de tal, fon pintada en les sales del Palau de la Generalitat 

durant el regnat d´un dels monarques que més va violar la llegislació foral valenciana: 

Felip I de Valéncia i II d´Espanya. 

 

L´aparicio del Penó de la Conquista 

En 1838 se celebrà novament el Centenari de la Conquista de Valéncia. Llavors, les 

autoritats valencianes, d ídeologia lliberal, descobriren una vella bandera conservada en 

el Monasteri de sant Vicent de la Roqueta, recentment exclaustrat. Cregueren vore en 
ella la bandera de Jaume I, i li donaren més importància que a la Real Senyera. Els 

lliberals pretenien trencar radicalment en el passat, i eixe passat incloïa a la Senyera. 

Per tant, durant les festes d´eixe any, l´estandart conegut des de llavors com el "Penó de 

la Conquista", fon exaltat.  

Des d´eixe moment, la Senyera perdria protagonisme front al Penó. Pero la tropologia 

del penó ya denuncia que no es una bandera del sigle XIII, sino del XV, i que està 

retallada: li falta al menys la mitat de la seua extensió, la més prop al pal: provablement 
siga una bandera gremial d´eixa época, reformada i "reconstruïda" en el sigle XVII.  

 

La Senyera de la Renaixença i del Valencianisme 
 

Pero la Senyera era la bandera dels valencians, i es va convertir en el símbol de la 
Renaixença valenciana. Boix la tragué en les seues noveles, Llorente li escrigué ardents 

composicions, Llombart li dedicà estudis, i els intelectuals i el poble exigiren que fora 

tractada en honors. Una vegada inaugurada l´estatua del Rei Jaume I en Valéncia, Lo 

Rat Penat creà la costum de portar-li una corona de llorer el dia de Sant Dionís, junt a la 
Senyera de l´Associació. 

 



 
Quan la Renaixença es va convertir en reivindicativa, el naixent nacionalisme valencià 

l´adoptà com a bandera de la Nació Valenciana. Figurà al front de totes les assamblees 

valencianistes, entronisada en el lloc d´honor, en la presidència. Les entitats 
valencianistes se confeccionaren les seues Senyeres, que utilisaven en actes i 

manifestacions. 

 

La Senyera en el sigle XX: la disputa 
 

Pero junt al Nacionalisme Valencià, i per 

la frustració del lent creiximent del 

mateix, naixqué allò que coneguen per 

"pancatalanisme" o "catalanisme": la 
teoria de que les arrels del poble valencià 

es remonten a la conquista pel Rei En 

Jaume i a la seua repoblació cristiana. 
Per tant, els valencians serien uns 

catalans ètnica i llingüísticament, i a 

soles recuperarien la seua consciencia 

nacional, quan es reconegueren com a 
catalans. No obstant. la Senyera no fon 

discutida com a bandera valenciana. No 

obstant, la presencia del Penó de la 
Conquista, feu que poc a poc un sector 

d´eixe nacionalisme valencià catalanista, 

optaren per adoptar també com a propi dels valencians, la bandera quatribarrada. 

Bandera que, en realitat, sempre fon un estandart personal dels Reis d´Arago primer, i 
dels Reis d´Espanya després -durant els sigles XVI i XVII-. 

En 1931, es quan tenim el primer document pel qual se reclama que la bandera dels 

valencians es la mateixa que la dels catalans. Durant la II República, no obstant, la 
bandera valencianista era la Senyera, be simplificada -sense corona-, o be en l´afegito 

d´estreles, blanca -per als nacionalistes- o roja -per als comunistes-. 

Després de la Guerra Civil, foren els fallers i els festers els quals, gràcies a la 
complicitat d´alguns valencians ben situats en el bando dels vencedors, conseguiren que 

la Senyera fora tolerada.  

No obstant, la Senyera fon perseguida i reprimida en moltes comarques valencianes. El 
seu us festiu i religiós a soles es va mantindre en la comarca de l´Horta. Paralelament, 

les autoritats franquistes excitaven el "provincialisme", creant o impulsant l´aparicio de 

banderes d´Alacant -la seua bandera marítima- o de Castelló -en una franja verda-. 

Durant els anys xixanta, l´oposicio franquista va assumint les idees de Joan Fuster sobre 
la catalanitat dels valencians, i en elles, va popularisant-se la bandera quatribarrada com 

a representativa del territori valencià.  

 



Per contra, la Senyera es considerada com una ensenya lligada al Regim franquiste: es 
vista com una bandera "fascista" (s´arriba a dir que porta el blau perque li l´han posat 

els falangistes), i a soles "de la ciutat de Valéncia". D´esta manera, en els anys setanta 

l´esquerra antifranquista ha fet seua la creença de que la bandera dels valencians es la 
quatribarrada. 

Esta idea chocava en una realitat: la Senyera era la bandera valenciana per excelència 

per a milers de valencians, que l´havien penjada en carrers i balcons durant la Dictadura 
franquista. Pero l´esquerra no es resignava a deixar de costat la seua bandera de lluita. 

El conflicte estava servit. La "guerra de les banderes" enverinà tot el procés autonòmic, 

desfeu les ilusions dels valencians per recuperar el seu autogovern, i encara hui en dia 

està obert: partits polítics, sindicats, associacions cíviques i culturals, ajuntaments, etc., 
mantenen encara, després de vint anys d´Estatut d´Autonomia, que la bandera dels 

valencians es l´antiga ensenya dels reis d´Arago i d´Espanya. Es contradictori que els 

partits d´esquerra arboren una bandera monarquia, front a una bandera ciutadana, pero 

aixina es. 

El problema es lo que n´hi ha darrere de les banderes: la quatribarrada representa tot un 

concepte de la valencianitat, lligada, en major o menor mida, a una "catalanitat" del 

nostre poble, així com a un recort nostàlgic de la lluita antifranquista. En canvi, la 
Senyera valenciana representa que els valencians som un poble diferent, que foren 

independents, en Furs, costums, moneda i mesures pròpies. Que tingueren un Estat. Que 

som una Nació d´Europa, i tenim dret a que se nos reconega com a tal. 

Als valencians, nos toca decidir per ser una cosa o atra. O ser nosatres, o ser part 

d´atres. 

 
Nota prèvia: en este text, l´expressio "Senyera"-en mayúscules- vol dir lo que els 

valencians sempre hem entés per "Senyera": bandera de quatre barres roges en camp 

d´or, rematades de forma perpendicular junt al pal per una franja de color blau, en la 

qual es despleguen els florons d´una corona dorada assentada damunt d´una cinta roja 
en la qual s´alternen representacions d´esmeraldes i rubins alternats rodejats de perles. 

 

                                                                                                

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Sobre el Penó de la Conquista 

 

Després d'unes quantes semanes sense tocar el tema estrela de la Senyera, vaig a 

reprendre'l parlant del Penó de la Conquista. 

Com és sabut, el conegut com a Penó de la Conquista és una bandera de llenç que es 

conserva en una vitrina en l'Archiu Històric Municipal de Valéncia.  

La bandera està formada per tres bandes de tela 

blanca (engroguida en el pas del temps), cosides en 

vertical. Les dos costures són perfectament 

perceptibles si es contempla la bandera des de prop.  

La tela central coincidix en les dos franges roges i la 

blanca-groga del centre, i en la seua part inferior es 

prolonga respecte de les teles dels costats uns quants 

centímetros en recte. Les dos teles laterals, que 
comprenen el restant de barres, estan retallades 

irregularment i esgarrades en la seua part baixa, 

conformant en conjunt un extrem inferior 

aproximadament bocellat. 

Les quatre barres roges estan simplement pintades 

sobre la tela de llenç, per a donar-li un aspecte de senyal real d'Aragó. Presenta també 

en la seua part alta una inscripció en castellà ("Año 1238") a la que s'atribuïx un orige 

modern. 

El Marqués de Cruïlles, en la seua Guía urbana de Valencia antigua y moderna (1876) 

dona unes mides del Penó de 2,27 cm d'ample i 2,40 cm de llargària, lo que la fa un poc 
més curta i un poc més ampla que la Real Senyera, que es conserva en una atra vitrina, 

just davant del Penó. 

La tradició diu que el Penó de la Conquista és la mateixa 

bandera que els musulmans valencians hissaren en la Torre 

d'Ali Bufat en 1238, per a simbolisar la rendició de la ciutat 

de Valéncia a Jaume I. En efecte, el propi monarca, en el 

seu Libre dels Feyts, relata este fet de la següent manera: 

E quant vench altre dia, a hora de vespres, enviam a dir al 
Rey [Zahén, rei de Valéncia] e a rais Abhalmalet, per tal 

que sabessen los christians que nostra era Valéntia, e que 

nengun mal no·ls faessen, que metessen nostra senyera en 
aquella torre que ara és del Temple; e ells dixeren que·ls 

playa. E Nós fom en la rambla, entre'l Reyal e la torre, e 

quant vim nostra senyera sus en la torre descavalcam e 

dreçam-nos vers orient, e ploram de nostres ulls besant la terra per la gran mercé que 
Deus nos havia feyta. 

 

http://el-blog-de-masclet.blogspot.com/2009/05/sobre-el-peno-de-la-conquesta.html
http://el-blog-de-masclet.blogspot.com/2009/01/la-senyera-traves-del-temps-v-pla-de.html
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34697391092392752454679/index.htm


No cal dir que esta costum era 
comuna i natural, quan de conquistar 

ciutats se tractava, i es tornà a repetir, 

per eixemple, en la conquesta de la 
ciutat de Múrcia pel mateix Jaume I: 

E, quant vench al quart dia, aguisam 

•L• cavallers, ab lurs cavals armats e 

ab •CXX• balesters de Tortosa; e nós 
esperam-los costa l’aygua de Segura, 

prop l’alcàcer, esperan quant 

vendrian e quant metrien nostra 
senyera sus, e tenrien les torres los 

nostres. E tardaven molt los nostres 

de pujar sus, e nós pregàvem sancta 

Maria de ço que nós desijàvem, que 
ella fos aquí ahorada e creüda, que u 

acabàssem, e que ella que•n pregàs 

lo seu car Fiyl. E havíem gran dupte 

que no•ls presessen, pus que tant 
tardaven. E, quan nós haguem estat •I• gran peça, nós vim la nostra senyera lassús en 

l’alcàcer e les torres guarnides ben e gent d’òmens e de balesters nostres. E davalam 

en terra de nostre caval, e grahim a nostre Senyor Déu la mercé que ell nos havia feyta, 
e ficam los jonols, ploram e besam la terra. E tornam-nos-en a nostra albergada. 
 

Este Penó ha segut objecte de valoracions certament desiguals a lo llarc de la seua 

història. Com és sabut, en l'actualitat, és objecte de veneració patriòtica i quasi sagrada 

per cert sector valencià de tendència catalanista. Sector que simultàneament sol negar 
qualsevol llegitimitat històrica i simbòlica a la Real Senyera coronada, bandera oficial 

de la Comunitat Autònoma Valenciana des de 1982. 

 

La sacralisació del Penó arriba, en estos rogles d'opinió, fins al punt de representar-lo 
gràficament de forma exacta, en els seus retalls irregulars de la seua part inferior (pero 

sense l'inscripció en castellà de la part superior...).  

 
Alguns investigadors pertanyents a esta corrent d'opinió (Pere Maria Orts, Pau Viciano) 

afirmen també insistentment (prou erròneament, al meu parer, i ya direm per qué) que 

l'actual Real Senyera, que acaba en forma bipartida, tenia també originàriament forma 
bocellada com el Penó... en el provable objectiu de donar-li al Penó de la Conquista una 

miqueta més de llegitimitat històrica (i de llevar-li-la de pas a la Senyera, clar).  

 

L'història del Penó, efectivament, és bonica, pero té un problema important: no hi ha 
ninguna constància escrita que parle de l'existència del Penó de la Conquesta, abans 

del sigle XVI. És dir, trescents anys després de la seua teòrica confecció.  

 
Esta primera alusió la fa, de forma certament novelesca, Pere Antoni Beuter en el seu 

Libro segundo de la crónica de España, publicat en 1551:  
 



 
Hazia un ventezico, que descogia la bandera haziendola jugar en el ayre, de suerte que 

las barras de Aragón se devisaron clarissimamente de la tienda que estava más lexos 

en el Real, por lo qual se hizo una gran señal y sentimiento de alegria y plazer. Esta 
bandera estuvo alli donde se puso muchos dias que no se quito. Y despues haviendo el 

Rey edificado la Yglesia do el cuerpo de S. Vicente martyr estuviera escondido y 

sepultado que estava fuera de los muros de la ciudad, la mandó colgar en la boveda de 

encima el altar mayor do estuvo casi trescientos años. 
 

El problema és que res se diu en el Libre dels Feyts, ni en cap atre lloc, abans de la 

descripció de Beuter en el sigle XVI, sobre eixa suposta orde del Rei En Jaume de fer-lo 
penjar de la bòveda de Sant Vicent de la Roqueta. 

 

Tampoc és menester dir que en ninguna de 

les processons del 9 d'octubre que venien 
celebrant-se des de 1338, ni en les festes 

dels successius Centenaris de la conquista, 

ni en ningun acte civil o religiós de la 

ciutat, se menciona l'existència del Penó 
de la Conquista, ni la seua presència en 

l'església de sant Vicent de la Roqueta. 

L'únic objecte de veneració en totes elles, 
en totes les époques, que es trau sense 

inclinar-se des de la finestra de la Casa de 

la Ciutat, i és escoltat per totes les 

institucions de la Ciutat i Regne, tal com 
fem hui, és, casualment, la famosa Real 

Senyera del Rat Penat...  

 
S'ha de dir que, per estes i atres qüestions, Beuter s'ha guanyat una reputació 

d'historiador fantasiós. Fon ell, precisament, el primer en parlar del supost orige de les 

quatre barres en els famosos dits banyats en sanc del comte barceloní Guifré el Pilós 

(més conegut en castellà com a Wifredo el Velloso) allà pel sigle IX. Est orige 
llegendari féu furor entre certs historiadors catalans (i no pocs valencians), i encara en 

el present trobarem fàcilment gent que crega esta llegenda com a paraula revelada.  

 
No cal dir que no hi ha ninguna font històrica que l'acredite, pero la llegenda, i el debat 

subsegüent sobre si l'orige inicial de les barres és català o aragonés, ha fet omplir també 

de forma apassionada moltes pàgines. Sense anar més llunt, la pàgina oficial de les 

Corts Aragoneses, en l'apartat de Símbols d'Aragó, tracta el tema de forma molt clara i 
contundent. 

  

(no busqueu en la pàgina web de la Generalitat Valenciana algun apartat paregut que 
descriga mínimament els símbols de la Comunitat Valenciana i la seua història, perque 

no n'hi ha cap. No hi ha de qué sorprendre's. És lo que té el sentimentalisme buit de 

contingut d'alguns dels nostres polítics: s'acaba en el mateix moment en que finalisa 

l'acte televisat al que assistixen)  

http://perso.wanadoo.es/rgmoya/sobreelllamadopendon.htm
http://www.cortesaragon.es/La_Bandera.129.0.html
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http://www.gva.es/


 
Després de l'alusió de Beuter, no trobem ninguna atra menció del Penó de la Conquista 

fins a 1640. Marc Antoni Ortí, en la descripció de les festes del Quart Centenari de la 

conquista, se referix al Penó com al que: 
 

...poco después de la conquista dexó [Jaume I] colgado en la boveda de la Iglesia de S. 

Vicente Martir donde aún hoy permanece, y consta que es el mismo. Porque el Dotor 

Pedro Antonio Beuter, predicando en la santa Iglesia de Valencia, quando se 
celebraron las fiestas del Siglo tercero, en el año 1538 hablando en este estandarte, 

dixo, que entonces avia trescientos años que estava colgado en la boveda de la Iglesia 

de S. Vicente Martir. Y a los ultimos de agosto del año 1638, Dionisio Dassio Racional 
de Valencia le mandó descolgar, y averiguo por su antigüedad y hechura, que era el 

mismo, de quien el Dotor Beuter avia tratado en su sermon. 

 És dir, Ortí creu que el Penó es el 

mismo que el de Jaume I, 
simplement, perque ho digué 

Beuter en 1538, i també, perque el 

Racional averiguó por antigüedad y 
hechura que era el mismo... 

Autèntic mètodo científic... 

Llàstima que el voluntarisme i la 

credulitat romàntica d'alguns 
estudiosos en este sentit (Pere 

Maria Orts, Pau Viciano...) no els 

tinguen igualment desenrollats quan de la Real Senyera coronada es tracta... per molt 
que d'esta última bandera es conserven fins les factures de la seua elaboració, com 

vorem pròximament.  

El seu net Josep Vicent Ortí, en la descripció de les festes del centenari de 1738 (en les 
que es tragué, com a excepció, la Senyera de l'arca en la que l'havien tancada després de 

la Guerra de Successió, com a símbol perillós de les llibertats perdudes, les noves 

autoritats borbòniques), no fa sino repetir les referències del seu yayo, sense afegir res 

més.  

Se dona la circumstància de que en 1738 la processó de Sant Donís ni tan sols aplegà a 

passar pel Convent de sant Vicent de la Roqueta (a diferència de les anteriors) a petició 

del Cabildo Eclesiástico, preocupat perque "lo dilatado de ella [la processó] fatigaria 
notablemente a sus assistentes los señores Arzobispo, Capitan General, ambos 

Cabildos, Nobleza, Cleros, y Comunidades Religiosas..." Sense comentaris... 

De les diverses descripcions de les banderes presents en la Casa de la Ciutat en el sigle 
XIX, sabem que el Penó de la Conquista ya es trobava entre elles. És el Marqués de 

Cruïlles qui dona l'explicació a este fet, en la seua Guía de 1876. Després de repetir les 

asseveracions de Beuter i els dos Ortins, i d'afirmar, com a indiscutible prova de la seua 

autenticitat, que "jamás se ha contradicho la identidad de este apreciable lienzo" (un atre 
al que li agradava el mètodo científic), diu que: 

 

http://el-blog-de-masclet.blogspot.com/2009/02/la-senyera-traves-del-temps-vi.html


 
Este lienzo estuvo colgado de la bóveda de dicha iglesia a la manera que muchos otros 

pendones no menos históricos lo están todavía en semejantes sitios. Aun permaneció 

como mirado con indiferencia algún tiempo después de la exclaustración de 1835; y al 
disponerse el derribo del saliente que dicha iglesia tenía a la parte de la valle, y de que 

se creyó útil así para la fortificación como para comodidad del tránsito, fue 

transportado a las casas Consistoriales, siéndonos notoria esta circunstancia e 

identidad por informe verbal del mismo empleado que lo recibió. 
  

En 1838 se dispuso una urna de cristales en forma de pirámide donde se conserva 

haciendo juego con la bandera de la ciudad, a los lados del retrato del rey a quien 
arrancó lágrimas de agradecimiento a Dios la vista de los brillantes colores de este 

pendón real. 

En paraules d'Antoni Atienza en La Real 

Senyera. Bandera nacional dels valencians, 
en este trasllat, "eixe penó que mai havia 

representat res per als valencians, fins al 

punt que cap croniste l'havia descrit de 
manera adequada, guanyà un relleu 

importantíssim, equiparant-se en 

importància a la Real Senyera, junt a la qual 

fon guardat".  

Tant el Penó com la Real Senyera 

reaparegueren definitivament en les festes 

del centenari de 1838, i va ser comú a partir 
de finals del sigle XIX representar-los junts 

en diversos gravats. Este és el primer gravat 

(molt conegut) en el que es té constància 
gràfica exacta de l'aspecte de les dos 

banderes. 

Eixa és l'història del nostre Penó, sense entrar en époques més modernes que requeririen 

un tractament més ampli... 

Ha de dir-se que, davant la falta de testimonis concloents que acrediten l'antiguitat del 

Penó, sol recórrer-se com a justificació històrica al material rudimentari en que està 

confeccionat el Penó (llenç o estamenya, sobre el que simplement se pintaren les barres) 
com a prova de que podria ser perfectament el mateix que es va fabricar ràpidament, en 

els primers materials que es trobaren, per a hissar-lo en la Torre del Temple... Com a 

poder ser, ausades que pot ser... 

Igualment, solen enarborar-se les pintures gòtiques del castell d'Alcanyís (pintades, tot 

s'ha de dir, el sigle XIV, un sigle després de la conquista de Valéncia) com a prova de 

que el Penó de la Conquista té el mateix disseny bocellat que les banderes que es veuen 
en una de les pintures, hissades en una fortalea que teòricament representa la ciutat de 

Valéncia conquistada per Jaume I...  

http://4.bp.blogspot.com/_Pv6XfSsikx8/SVe4BafdCCI/AAAAAAAAAQE/TZJYHTCjqVk/s1600-h/ban00.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/_Pv6XfSsikx8/SVe4BafdCCI/AAAAAAAAAQE/TZJYHTCjqVk/s1600-h/ban00.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/_Pv6XfSsikx8/SVe4BafdCCI/AAAAAAAAAQE/TZJYHTCjqVk/s1600-h/ban00.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/_Pv6XfSsikx8/SVe4BafdCCI/AAAAAAAAAQE/TZJYHTCjqVk/s1600-h/ban00.jpeg
http://www.liceus.com/cgi-bin/gui/04/44112.asp


 

El primer problema (important, 

com vorem més avant) és que, 

com se veu perfectament en 

l'image, no són una, sino dos, les 
banderes barrades que onegen 

sobre la ciutat de Valéncia. 

 El segon, que les banderes 

representades en les pintures 

tenen a soles tres barres (no 
quatre), i ademés, l'estandart que 

acompanya a Jaume I només ne té 

dos (hi ha, com és sabut, una 
polèmica secundària sobre el número de barres que tenia originàriament la Senyera de 

Valéncia, en la que no entrarem de moment).  

En definitiva, com díem, una història molt bonica, la del Penó. Tan bonica com la de la 

suposta espasa Tizona del Cid, i tan igualment susceptible de ser usada políticament per 

segons quí, o de ser contestada en arguments, per creure alguns que no hi ha proves 

concloents de que tal espasa siga autèntica, o simplement, per motius estrictament 

polítics contraris als anteriors... 

El problema es complica més encara en 

les relíquies sagrades. Un bon eixemple 

és el Sant Calze que tenim en la Sèu, que 
ha de competir, com a mínim, en atres sèt 

relíquies que es disputen ser la copa 

original que va usar Jesucrist en l'Últim 

Sopar... 

Este és el cas, precisament, del nostre 

Penó de la Conquista, que té un atre 

competidor en la localitat aragonesa de 

Daroca...  

Segons la tradició, Daroca, gràcies a la 

seua meritòria participació en la presa de Valéncia, conserva la bandera en el senyal real 

que segons la tradició fon colocat en les muralles musulmanes de la ciutat i després fon 

regalat per Jaume I a la ciutat com a recompensa... 
  

En la bandera, de 107 x 173 cm, hi ha porcions de tela de tafetà de dos banderes, que es 

varen restaurar junts en el sigle XX unint els dos teixits en un, en dos cares. Hi ha, 
ademés, un làbar constantinià brodat en el centre.  

 

La bandera és propietat de l'Ajuntament de Daroca, que la trau en processó en la festa 

del Corpus... 
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¿Ara qué fem? 

  

I no penseu que som els únics 
que discutim sobre estes coses. 

Per Internet se poden trobar coses 

com una crítica sobre 

l'autenticitat del Pendón de la 
Conquista de les Illes Canàries 

per la corona de Castella, 

conservat en La Laguna 
(Tenerife) i que es trau en 

processó el dia de Sant Jaume... 

O també, opinions sobre el 

Manifiesto contra el Pendón, 
firmat per persones de tendència 

nacionalista i d'esquerres, per ser 

este Pendón "simbología autoritaria y de exaltación de la conquista" que "ensalza el 

hecho colonial de la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, bajo una 
óptica totalmente manipulada de los sucesos históricos sin recargos morales y penas de 

lesa humanidad dado el tiempo pasado..." Açò no ho havíem pensat, veus?  

 
En fi. No m'estendré més. La conclusió que vullc traure de tota esta exposició és 

senzilla. Si yo tinguera la mateixa mala llet i prepotència de la que alguns fan gala quan 

se despachen a gust en la Senyera coronada, yo podria afirmar tranquilament, i damunt 

dormint be per les nits, que el Penó de la Conquesta és, simplement, un invent del sigle 
XVI.  

Efectivament, per la mateixa época o posteriors, per eixemple, aparegueren també 

l'espasa o els esperons de Jaume I, que tenen tanta (o tan poca) provabilitat com el Penó 

de ser autèntics. O les famoses Trobes de Mossén Febrer, teòricament redactades en 

l'época de Pere el Cerimoniós, i que molt provablement són una falsificació (molt 

interessant, això sí) del sigle XVII... 

Pero no ho faré. Massa hem patit els valencians els últims anys com per a continuar 

tirant més llenya al fòc. No val la pena discutir per estes coses si es plantegen més com 
baralles entre hooligans d'un equip de fútbol, que com a discussió assossegada entre 

persones civilisades. Sigam generosos (i esperem, en acabant que els demés ho siguen). 

Repetixc atra volta la mateixa frase: és una història bonica, i simplement per això, 

mereixeria ser certa. 

Acceptarem sense problemes, per tant, que una reproducció del Penó, en tots els seus 

sagrats retalls irregulars, aparega en processons supostament ambientades en el sigle 

XV (com va passar en la celebrada en Valéncia el passat 9 d'octubre de 2008).  

Un sigle XV en el que, com hem vist, ningú parlava encara de l'existència de cap Penó 

de la Conquesta, ni molt menys el trea en provessó... 

http://mgar.net/docs/bandera.htm
http://mgar.net/docs/bandera.htm
http://elguanche.net/Ficheros/pendonabiertosd.htm
http://comunidad.levante-emv.com/servicios/galeriasMultimedia/index.jsp?pIdGaleria=3126


 

I si en alguns pobles tenen regidors que cada 9 d'octubre no es queden tranquils si no 

hissen una reproducció del Penó en el seu ajuntament, als sons d'una bonica melodia 

tradicional (la Muixeranga) que fins als anys setanta del sigle passat no era més que un 
acompanyament a la processó religiosa de la Mare de Dèu de la Salut d'Algemesí... ho 

acceptarem, també. Sempre, clar està, que mantinguen la Real Senyera en el seu lloc en 

el balcó, i dient ben alt i ben clar que ni el Penó de la Conquista és la bandera que 
representa al poble o nació dels valencians, ni eixa melodia algemesinenca és res més 

que una preciosa cançó tradicional valenciana. Ningú és perfecte, i aixina és la 

democràcia. Tolerar la diferència, i convéncer en raons al que no pensa com tu.  

I si un dia apareix un document en el que 
per fi s'acredita l'antiguitat del Penó (cosa 

difícil), nos alegrarem, perque donarà 

una miqueta de satisfacció i tranquilitat 
d'esperit ad eixos atribulats i 

necessàriament infeliços valencians que 

tanta obsessió tenen en basar la seua 

identitat personal en els seus suposts 
antepassats catalans de 20 generacions 

arrere... 

Dit lo qual, i remarcant el meu bon rollo 
i la meua generositat, quedaré també a 

l'espera de que algú em diga en quín 

document de l'época foral (no de cap 
estudiós d'ara) se diu que el Penó de la 

Conquista (una bandera pràcticament 

desconeguda, amagada en un racó d'una 

església fins al sigle XIX) era la bandera 

del Regne de Valéncia, com alguns se farten de dir, creent-se carregats de raó. 

O d'a ón se deduïx que eixa bandera (en tots els seus retalls irregulars inclosos, 

naturalment) haja de ser obligatòriament i indiscutiblement la bandera oficial de l'actual 

Comunitat Valenciana, com alguns pareixen pretendre també. 

O a ón m'equivoque si crec plenament justificada la llegitimitat de la Real Senyera 

coronada com a la bandera històrica per antonomàsia dels valencians, o a ón vaig errat 
si dic que estic plenament convençut en la seua idoneïtat com a la bandera que millor 

representa les nostres aspiracions i la nostra identitat com a poble. 

O algú que m'explique, també, de pas, eixa mania que tenen alguns d'interpretar 
l'història i la realitat actual dels valencians (i la seua pròpia personalitat) com si no 

hagueren passat quasi huit sigles entre la conquista de Jaume I i el present...  
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JAUME I EL CONQUISTADOR 

 

Jaume I, el Conquistador (Montpeller, 2 

de febrer de 1208 - Valéncia, 27 de juliol 

de 1276). Rei d'Aragó i Comte de 

Barcelona (1213-1276), de Valéncia 

(1238-76) i de Mallorca (1229-1276), 

senyor de Montpeller (1219-1276) i 

d'atres feus en Occitànica. 

Fill de Pere el Catòlic i de Maria de Montpeller. A la mort del seu pare en la batalla de 

Muret (1213) en la que va participar defenent als seus vassalls occitans, Jaume va 

quedar en poder de Simó de Monfort, el líder de la creuada contra els albigesos i enemic 

dels líders occitans. No ho va entregar als aragonesos fins al cap d'un any de 

reclamacions i només per mandat del papa Inocenci III. Durant la seua minoria, va estar 

baix la tutela dels templaris en el castell de Monsó. Va actuar com regent el comte 

Sancho Raimúndez, fill de Ramon Berenguer IV i tio yayo de Jaume. 

Tenia uns sis anys quan va ser jurat en les Corts de Lleida de 1214. En setembre de 

1218 es varen celebrar per primera volta en Lleida unes Corts generals, en les quals va 

ser declarat major d'edat. Va heretar el senyoriu de Montpeller a la mort de la seua mare 

(1219). 

En febrer de 1221 es desposà en Leonor de Castella, germana de Na Berenguela i tia de 

Fernan III de Castella. Anulat el seu primer casament per raó de parentesc, va contraure 

segon matrimoni en la princesa Violant, filla d'Andrés II, rei d'Hongria (8 de setembre 

de 1235). Pel testament del seu primer Nuño Sánchez, va heretar els comtats de Roselló 

i Cerdenya i el vescomtat de Fenolledas en França (1241). 

Regnat 

 

Durant els quinze primers anys del seu regnat, va mantindre diverses lluites contra la 

noblea aragonesa que fins i tot va aplegar a fer-li presoner en 1224. En 1227 va afrontar 

un nou alçament nobiliari aragonés, dirigit per l'infant Ferrando, tio del rei, que va 

acabar, gràcies a l'intervenció papal a través de l'arquebisbe de Tortosa, en la firma de la 

concòrdia d'Alcalà (març de 1227). Este tractat va marcar el triumfo de la monarquia 

sobre els llevantiscs nobles, donant-li l'estabilitat necessària per a iniciar les campanyes 

contra els musulmans. Esta estabilitat va conseguir el aquetament de les reclamacions 

de la noblea. 

 

 



 

Conquista de Mallorca 

 
Davant els atacs dels pirates 

mallorquins, els mercaders de 

Barcelona, Tarragona i Tortosa 
varen demanar ajuda al monarca 

per a acabar en l'amenaça. Aixina, 

en una reunió de Barcelona 

(decembre de 1128) li varen oferir 
les seues naus, mentres que els 

catalans varen acordar participar 

en l'empresa a canvi del botí i 
dominis territorials. En una atra 

reunió en Lleida, els nobles 

aragonesos varen acceptar les 

mateixes condicions, pero varen sugerir al rei que l'empresa es dirigira contra els 
musulmans de Valéncia, per lo que la seua participació no seria significativa.  
Encara que un grup de cavallers aragonesos varen participar en la campanya per les 

seues obligacions en el rei, la conquista de Mallorca seria una empresa fonamentalment 
catalana. En 1229, l'esquadra catalana part de Salou, i conquista Mallorca a Abú Yahya, 

el governador almohade independent de l'illa. 

 

Les tropes aragoneses desembarquen en Santa Ponsa i vencen als musulmans en la 
batalla de Portopi (13 de setembre de 1229). Despuix de prendre i passar a gavinet la 

ciutat de Mallorca, en decembre de 1229, es varen apoderar-se de l'illa en pocs mesos, 

llevat un menut núcleu de resistència musulmana, que va conseguir mantindre's en la 

serra de Tramontana fins a 1232. Els pobladors musulmans fugen a Àfrica o són 
esclavisats, mentres que l'illa és repoblada en catalans, despuix de passar a gavinet a 

tota la ciutat de Mallorca, la cantitat de cadàvers crea una autentica epidèmia. Despuix 

d'això els  catalans varen intentar quedar-se en el botí lo que provoca un autèntic tumult 
i debilita el poder militar de Jaume I. Mallorca es va constituir com un regne més de la 

Corona d'Aragó baix el nom de regnum Maioricarum et insulae adjacents, el qual va 

obtindre una carta de franquícia en 1230. L'institució en 1249 del municipi de Mallorca 

(actual Palma de Mallorca) contribuiria a la institucionalisació del regne... 

 

Conquista de Menorca 
El monarca aragonés es va vore incapacitat per a conquistar Menorca per les divisions 

internes dins del seu eixèrcit català pel botí i la reducció del seu eixèrcit per unes males 

decisions aixina i tot, el monarca va conseguir sobre Menorca un vassallage, rubricat 

pel tractat de Capdepera, pel qual els musulmans menorquins varen acceptar la seua 
sobirania (1231). El vassallage sobre Menorca seria transferit al regne de Mallorca com 

a part del testament de Jaume I. Alfonso II el Franco conquistaria de forma efectiva esta 

illa, despuix de la capitulació d'Abû’ Umar (1287). Va ser repoblada per catalans, 

encara que va quedar una abundant població musulmana, que més tart va ser desterrada. 
 

 



 

Conquista d'Eivissa i Formentera 
Per últim, va donar la sumissió d'Eivissa i Formentera a (Guillermo de Montgrí, 

arquebisbe de Tarragona, i al seu germà Bernardo de Santa Eugenia), que la va fer 

efectiva en 1235. L'illa es va repoblar en llauradors d'Empúries (1236). 

 

Conquista de Valéncia 

 
La conquista de Valéncia a diferència de 

la de Mallorca va ser feta en un importa 

contingent d'aragonesos de fet en 1231, 

Jaume I es va reunir en el noble Blasco 
d'Alagon i el mestre de l'Orde Militar de 

l'Hospital en Alcanyís per a fixar un pla 

de conquista de les terres valencianes. 

Blasco d'Alagon va recomanar sitiar les 
poblacions en terreny pla i evitar les 

fortificades. No obstant, lo primer que es 

va prendre varen ser dos enclavaments 
montanyosos: Morella, aprofitant Blasco 

la debilitat del seu govern musulmà; i Llaures, lloc propenc a Morella pres per Jaume I 

per a obligar a Blasco d'Alagon a que li entregara Morella. La conquista de lo que 

posteriorment es convertiria en el regne de Valéncia comença en 1232, en la presa de 
Morella. En 1233 es planteja la campanya en Alcanyís, que constaria de tres etapes: 
 

La primera etapa és dirigix contra les terres de Castelló, en la presa de Borriana en 1233 
i Peníscola.  

 

La segona etapa es dirigix al sur aplegant fins al Xúquer. El Puig es va prendre en agost 

de 1237. Despuix del fracàs de l'esquadra enviada pel rei de Tunis en auxili de 
Valéncia, es firmen unes capitulacions el 28 de setembre, entrant el rei en la ciutat el 9 

d'octubre. 

 
La tercera etapa comprén des de 1243 a 1245 aplegant-se als llímits estipulats en el 

tractat de Almizrra en 1244, firmat entre Jaume I i l'infant Alfons (futur Alfons X de 

Castella) per a delimitar les àrees d'expansió sobre territori musulmà entre Castella i la 

Corona d'Aragó. Les terres al sur de la llínea Biar-Vila Joyosa varen quedar reservades 
per a Castella (incloent el regne de Múrcia), incorporant-se al regne de Valéncia per 

Jaume II d'Aragó despuix de la Sentències arbitrals de Torrellas (1304) i Elig (1305).  

 
Jaume I va obtindre un gran triumfo sobre la noblea aragonesa en convertir les terres 

conquistades en Valéncia en un regne diferenciat unit a la Corona d'Aragó (1238), ya 

que aquella considerava dits territoris com una prolongació de les seus senyorius. La del 

regne va provocar una irritable reacció de la noblea aragonesa, que vea aixina 
impossible la possibilitat de prolongar les seus senyorius aragonesos en les terres 

valencianes. 

 



 
Política ultra pirenaica 

 

Per mig del tractat de Corbeil (1258) Jaume va finalisar les pretensions sobre Occitània 
dels antics comtes de Barcelona. En contrapartida, sant Lluis de França renunciava als 

seus drets, com a descendent de Carlomagno, sobre els comtats catalans, hereus de la 

Marca Hispànica 

 

Conquista de Múrcia 

 
Castella havia somés Múrcia a vassallage (1243), 
pero els murcians es varen rebelar contra Castella 

en el respal de Granada i els governants del Nort 

d'Àfrica (1264). La reina Violant de Castella 
(esposa d'Alfons X el Sabi) va demanar ajuda al 

seu pare Jaume I. Llavors, tropes aragoneses 

manades per l'infant Pere (el futur Pere III el Gran) 

varen conquistar a Muhammad ibn Hûd Biha al-
Dawla el regne de Múrcia (1265-66). Segons les 

condicions del tractat de Almizrra (1244), Jaume I va cedir Múrcia a Castella, despuix 

de deixar més de 10.000 aragonesos en Múrcia. 
 

Últims anys. 
 

En setembre de 1269 va eixir de Barcelona en la seua armada per a una expedició a 

Terra Santa, pero dispersades les seues naus per les tormentes, va tindre que 
desembarcar en Aigües-Mortes, prop de Montpeller, i va haver de renunciar a aquella 

empresa. 

 

Va morir en Alzira el 27 de juliol de 1276 despuix d'un regnat de xixanta-tres anys. 
 

 



 

Descendència i Herència. 

 
Palau dels Reis de Mallorca en Perpinyà de la seua primera dòna, Leonor, va tindre a 
En Alfons (1229-1260). Es va casar en Constança de Moncada. 

 

De la segona, Violant d'Hongria, va tindre a: 
 

En Pere (futur Pere III el Gran), que li va succeir en els regnes d'Aragó, Valéncia i en 

els comtats catalans. 

  
En Jaume (futur Jaume II de Mallorca), que 

va heretar el regne de Mallorca, que 

comprenia les illes Balears —Mallorca, 
Menorca (encara baix el poder d'un sobirà 

musulmà, encara que tributària des de 

1231), Eivissa i Formentera—, els comtats 

del Roselló i la Cerdenya i els territoris que 
el Conquistador conservava en Occitània (el 

senyoriu de Montpeller, el vescomtat de 

Carlades, en Alvèrnia, i la baronia 
d'Omelades, contigua a Montpeller). 

  

En Ferrando, que va morir chiquet. 

  
En Sancho, arcediano de Belchite, abad de Valladolit i arquebisbe de Toledo, va fallir 

en 1275 presoner dels musulmans granadins. 

  
Na Violant, dòna d'Alfons X el Sabi. 

  

Na Constança, esposa de l'infant castellà En Manuel, germà d'Alfons X el Sabi. 

  
Na Sancha, que es va fer monja i va morir en Jerusalem. 

  

Na María, religiosa també. Na Isabel, esposa de Felip III l'Atrevit, fill de Sant Lluís de 

França. 
  

Tradicionalment s'ha considerat que va ser el desig de Violant de conseguir bones 

herències per als seus fills el motiu per el que Jaume I va procedir a la partició dels seus 
regnes. No obstant, sembla tindre més sentit la concepció patrimonial dels regnes que 

tenia el rei. Aixina, va fer un primer repartiment en el seu testament de 1241. Segons 

este testament, el primogènit Alfons heretaria Aragó i Catalunya, i Pere, fill de Violant, 

Valéncia, les illes Balears, el Roselló, la Cerdenya i les possessions occitànes. Dos anys 
despuix, un nou testament introduïx al seu tercer fill en el repartiment. Catalunya passa 

d'Alfons a Pere, el qual cedix les illes Balears, Roselló, Cerdenya i les possessions 

occitànes a Jaume. Nou testament en 1248, incloent en el repartiment al nou fill, 
Ferrando. 

  



A la mort d'Alfons (1260), va otorgar nou testament (1262), el qual donaria la 
configuració definitiva de l'herència. 

 

Despuix de la mort de Na Violant (1251) el rei es va llançar a una carrera de relacions 
amoroses, tenint múltiples fills. De Na Teresa Gil de Vidaure va tindre a Jaume, senyor 

de Jérica, i a Pere, senyor de Ayerve. De les seues relacions amoroses en Guillema de 

Cabrera va nàixer Fernan Sánchez, a qui va donar la baronia de Castro; Na Berenguela 

Fernández va tindre a En Pere Fernàndez, senyor de la baronia de Hijar, mentres que Na 
Berenguela Alfons, filla de l'infant Alfons de Molina, no va tindre descendència. Estos 

bastarts reals varen ser l'orige d'algunes de les més importants cases nobiliaris d'Aragó i 

Valéncia. 
 

Valoracions. 

 
El regnat de Jaume I va marcar el 

naiximent d'una consciència 

territorial en els distints regnes de la 

Corona d'Aragó, especialment en 
Aragó. Dos són els factors que varen 

contribuir a este fet: la normalisació 

del Dret i la transformació de les 
Corts en un orgue reivindicatiu i 

representatiu de la voluntat del 

regne, actuant com a catalisadors de 

la creació d'una consciència 
diferenciadora de cada territori. Els 

Furs d'Aragó es varen promulgar en 

les corts d'Osca (1247), substituint 
als diferents còdics locals del regne. 

La situació en Valéncia va ser 

diferent, ya que l'oposició de la 

noblea aragonesa a la consolidació 
del regne va fer que els furs 

valencians (Foris et consuetudines 

Valentiae), otorgats per Jaume I en 

1240 no triumfen definitivament fins 
a 1329. En 1244, Jaume I establix 

que el riu Cinca seria la divisòria 

entre Aragó i Catalunya. Des de 
llavors, les Corts de cada regne es varen reunir de forma separada. 
 

El regnat de Jaume I va marcar també el desplaçament del centre de gravetat de la 

monarquia cap a la costa mediterrànea.  
 

Com a elements positius del seu regnat poden senyalar-se: 

 
La conquista i creació dels regnes de Mallorca i Valéncia. 



 
El matrimoni de l'hereu de la Corona, Pere, en Constança de Sicília, que donaria un 

impuls definitiu a l'expansió mediterrànea de la Corona d'Aragó, una volta que la 

Reconquista en territori peninsular va haver conclòs. 
 

L'impuls donat al comerç i a la política nortafricana, incloent la redacció del Llibre del 

Consolat de Mar, primer còdic de costums marítimes. 

  

La protecció donada als judeus. 
  

Les reformes monetàries, en l'introducció del gros de Montpeller i la creació de 

monedes pròpies en els regnes de Valéncia i Mallorca. 

  
L'intervenció en la normalisació jurídica, recolzant a figures com Raimundo de 

Penyafort o Vidal de Canellas impulsant el Dret romà. 

  
L'impuls donat a les institucions generals del regne, com les Corts, i els ajuntaments.  

 

Com a elements negatius, cal 

advertir que el juí històric com 
Jaume I depén del regne en el 

que se centra l'historiador. Per 

als historiadors aragonesos les 
conclusions solen ser negatives, 

aduint el caràcter patrimonial 

que va donar als seus regnes, 

sense importar-li repartir els 
seus dominis entre els seus fills. 

També és criticada la fixació de 

la frontera catalana i aragonesa 

en el Cinca, lo que va supondre 
l'adjudicació final de Lleida a 

Catalunya i la separació definitiva d'Aragó i Catalunya en dos entitats en dret i Corts 

diferents, despuix de portar cent anys units. L'expansió territorial també és enjuïciada 
negativament, ya que, en la conquista i creació dels regnes de Mallorca i Valéncia, la 

Corona es va convertir definitivament en una entitat de caràcter confederal, en la 

monarquia com a única institució comuna i sense cap aspiració comuna entre els 

diversos regnes. 
 

De l'atre costat, per a mallorquins i valencians, la valoració és completament oposta: 

Jaume I és un gran rei, el pare i el creador de les seues senyes d'identitat fins als nostres 
dies: territori, llengua, furs, moneda, institucions, etc. 
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