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LA SENYERA VALENCIANA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Antoni Atienza 

https://russafi.blogspot.com/2016/02/la-senyera-valenciana.html


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

valencians sempre hem entes 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 sentada damunt 

d´una cinta roja en la qual s´alternen representacions d´esmeraldes i rubins alternats 

rodejats de perles. 

 

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. Aixo 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, propies; les de ciutats; les de gremis, i 

poc més. Empero, el Regne de Valencia naix en una 

vocacio ciutadana molt important. El Rei En Jaume 

I volgué que les viles reals, sobre tot la ciutat de 

Valencia, 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 Valencia 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 heraldica molt estesa 

per tot el Regne de Valencia. La bandera del Rei En Jaume 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 feudalisant de la noblea 

aragonesa. Els nobles aragonesos que 

tenien terres en el Regne de Valencia, 

volien impondre en els seus senyorius 

la legislacio de Saragossa i eliminar els 

Furs de Valencia. Llavors, hi hagueren 

tensions i conflictes armats durant el 

regnat de Pere I de Valencia. 

Segurament, per a reforçar la seua 

pertinyença 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, podriem 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 Ceremonios fon un apasionat 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 blaso 

personal en quatre pals rojos en camp d´or. I cap a 

1365, en agraïment a la resistencia 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 simbol valencià, present en 

els draps, les marques d´aigua del paper o les 

vaixelles. Era un simbol concedit "a la ciutat de 

Valencia"; pero la ciutat de Valencia era el Cap i Casal, la "mare del Regne", en 

paraules del rei Joan I. Per tant, era la representacio de tot el Regne, puix tot el Regne 

havia lluitat, en Guardamar, en Alacant, en Sogorp, en Morvedre, en Chiva i en la 

propia Valencia, contra els castellans. Per aixo, quan els Jurats manaren fer els segells 

nous en la corona, digueren que significava que Valencia "era cap de Regne". La corona 

era per a tot el poble valencià, per a tot el Regne, pero el rebia la Ciutat de Valencia 

com a Cap del mateix. 

 

D´eixa manera se configura la Senyera: "en lo cap subirà 

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 heraldiques 

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 portulans -mapes nautics 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 coneguem 

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. 

 

Empero, la Senyera tambe era bandera del 

Rei, i per aixo es rematava en un drac alat, 

simbol heraldic 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 

importancia en la seua simbologia: era l´estandart del 

Cap i Casal del Regne, i tambe la bandera del 

Centenar de la Ploma. El Centenar del Glorios Senyor 

Sant Jordi era en realitat una milicia ciutadana, 

integrada per cent ballesters, nadius en la ciutat i 

Regne de Valencia. 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´infants, 

sent el primer l´encarregat de defendre i portar a la 

Senyera. Pero este Centenar de ginets desaparegué, 

asumint llavors les funcions de custodia de la 

Senyera, el Centenar de ballesters a peu. 

 

El carácter de "bandera del Regne" que tenia la Senyera ho sabem perque era la bandera 

de l´host, l´eixercit que el Regne de Valencia devia convocar a ordens del monarca. El 

cas més conegut es el de les rebelions contra el rei Joan II pels senyors d´Arenos. En 

1462, l´infant 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 Valencia es convocara per a aichafar la revolta. 

Llavors, la ciutat de Valencia 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, propies, pagades per ell, 

que estes si, portaven la seua bandera, la real 

aragonesa, la quatribarrada. Pero les valencianes, 

portaven la Senyera. La convocatoria 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 Valencia. 

 

Tambe hi ha un atre argument, indirecte: a 

principis del segle XIV, quan el Regne de 

Mallorques encara era independent, els prohoms 

de la Ciutat de Mallorca es queixaren al seu rei 

Sancho, perque les banderes reals de Mallorca i Arago eren massa paregudes, i lis 

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

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

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



Des d´eixe moment, l´heraldica I la vexilologia del 

Rei i del Regne son diferents. Com es sabut, el 

Regne de Mallorques fon reincorporat a la Corona 

d´Arago per Pere II. Pere, conscient de que 

Mallorques tenia una estructura administrativa 

molt mes dessenrrollada que la dels territoris 

peninsulars, la copià, i en ella, assimilà 

l´importancia simbolica de l´heraldica. Llavors, 

Pere II el Ceremonios fixà la seua heraldica propia 

-quatre pals rojos en camp d´or-, la de Valencia -barres coronades-, i permeté la de 

Barcelona -barres en creus de Sant Jordi. 

 

De totes maneres, devia ser més honorific tindre una heraldica "territorial" propia, que 

no adoptar la del rei: si no, ¿per que Valencia tingue una heraldica distinta, 

precissament guanyada en sanc? Si era més honros tindre per bandera l´estandart del 

rei, llavors ni Valencia, ni Barcelona, ni Mallorca, hagueren consentit canvis: hagueren 

adoptat la mateixa heraldica que el rei, i punt. 

 

La Senyera durant els segles 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. Tambe, en esta epoca 

s´utilisava com adornament de la franja blava, en 

conter 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 grissos, etc., com es pot vore 

en el quadre conservat en el Convent dels Dominics, hui esglesia de Sant Domenec, de 

Valencia. Durant la Guerra de les Germanies, la Senyera fon la 

bandera dels agermanats. Ixqué per a sofocar la revolta dels 

moriscos 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. Tambe fon la bandera dels 

partidaris de l´Archiduc Carles durant la Guerra de Successio, 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 Valencia per Jaume I, en mig del 

deliri del poble, que esglaià a les autoritats borboniques. 

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

degueren inspirar les banderes dels voluntaris valencians en eixa contenda. 

 

Per a burlar la prohibicio de traure a la Senyera, els valencians rescataren la tradicio de 

que la bandera ixquera en algunes processons. Des d´eixe moment, la Senyera ixqué en 

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

intocable. 



 

De totes maneres, durant el periode del sigle XVI al menys, la ciutat de Valencia tingue 

una serie de banderes propies, conegudes com "banderes de la ciutat", que no han 

arribat fins a nosatres, i que devien de ser roges en l´escut de Valencia -cairo coronat en 

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

Valencia tenia una bandera propia, molt similar en el esquema compositiu i cromatic a 

les de Xativa, Alzira o Denia, llavors la Real Senyera devia ser una bandera de més 

categoria. 

 

Que degueren existir 

moltes Senyeres, es pot 

deduïr del fet de que en el 

segle XIX el pintor 

Bernat Ferrandiz retratà 

dos, en remats diferents, 

en el seu quadre 

costumiste "El rosari de 

les donzelles" -hui mal 

titulat "Processo del Gre  

mi de Sastres"-, i en que 

en les fotografies antigues 

de la Processo del Corpus 

de Valencia, es poden 

idengtificar 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 llegislacio foral valenciana: 

Felip I de Valencia i II d´Espanya. 

 

L´aparicio del Peno de la Conquesta 
 

En 1838 se celebrà novament el Centenari de la Conquesta de 

Valencia. Llavors, les autoritats valencianes, d´ideologia 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 importancia 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 "Peno de la 

Conquesta", fon exaltat. Des d´eixe moment, la Senyera perdria 

protagonisme front al Peno. 

 

Pero la tipologia del peno ya denuncia que no es una bandera del segle XIII, sino del 

XV, i que està retallada: li falta al menys la mitat de la seua extensio, la més propera al 

pal: probablement siga una bandera gremial d´eixa epoca, reformada i "reconstruida" en 

el segle XVII. 



 

La Senyera de la Renaixença i del Valencianisme 
 

Pero la Senyera era la bandera dels valencians, i es va 

convertir en el simbol 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 Valencia, Lo Rat 

Penat creà la costum de portar-li una corona de llorer el dia de 

Sant Dionis, junt a la Senyera de l´Associacio. 

 

Quan la Renaixença es va convertir en reivindicativa, el 

naixent nacionalisme valencià l´adoptà com a bandera de la 

Nacio Valenciana. Figurà al front de totes les assamblees valencianistes, entronisada en 

el lloc d´honor, en la presidencia. Les entitats valencianistes se confeccionaren les seues 

Senyeres, que utilisaven en actes i manifestacions. 

 

La Senyera en el segle XX: la disputa 
 

Pero junt al Nacionalisme Valencià, i per la frustracio 

del lent creiximent del mateix, naixqué allò que 

coneguem per "pancatalanisme" o "catalanisme": la 

teoria de que les arrels del poble valencià es remonten 

a la conquesta pel Rei En Jaume I i a la seua 

repoblacio cristiana. Per tant, els valencians serien 

uns catalans etnica i llingüisticament, i a soles 

recuperarien la seua consciencia nacional, quan es 

reconegueren com a catalans. Empero, la Senyera no 

fon discutida com a bandera valenciana. No obstant, 

la presencia del Peno de la Conquesta, feu que poc a 

poc un sector d´eixe nacionalisme valencià catalanista, optaren per adoptar tambe 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 despres -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 Republica, 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-. 

 

Despres de la Guerra Civil, foren els fallers i els festers els quals, gracies a la 

complicitat d´alguns valencians ben situats en el bandol dels vencedors, aconseguiren 

que la Senyera fora tolerada. No obstant, la Senyera fon perseguida i reprimida en 

moltes comarques valencianes.  



El seu us festiu i religios 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 maritima- o de Castelló -en 

una franja verda-. 

 

Durant els anys sixanta, l´oposicio franquista va asumint 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 

Valencia". 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 

excelencia 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 proces autonomic, 

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

està obert: partits politics, sindicats, associacions civiques i culturals, ajuntaments, etc., 

mantenen encara, despres 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 enarboren una bandera monarquica, 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, 

aixi com a un recort nostalgic de la lluita 

antifranquista.  

 

En canvi, la Senyera valenciana representa que 

els valencians som un poble diferent, que forem 

independents o semiindependents, en Furs, 

costums, moneda i mesures propies. Que 

tinguerem un Estat. Que som una Nacio 

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. 

 

 



LA REAL SENYERA, BANDERA NACIONAL 

DELS VALENCIANS  

 

No anem a reobrir una polemica, pero es evident que, a punt de complir quaranta anys 

d’Autonomia, la societat valenciana continúa dividida pel tema de la seua bandera 

nacional. Per a un sector significatiu, la seua Senyera valenciana “no porta el blau”, i en 

conseqüencia apliquen l’ingeni per a institucionalisar-la: aço es evident en algunes 

localitats, associacions civiques i grups politics i sindicals. 

 

Realment, esta situacio d’enfrontament o disgust per una ensenya, no es anomala. Per 

aço, es preten, a través de estes pagines, llevar dramatisme i intentar explicar qué era 

una bandera del Rei, qué era una bandera de ciutat-capital d’estat, per qué les dos 

podien ser perfectament banderes reals, i cóm es podien convertir en banderes 

nacionals. 

 

Les banderes i els seus problemes 
 

En un principi, vullc explicar que els valencians no som un poble immadur —o alguna 

atra cosa pijor— per tindre una discusio vexilologica. Molts atres colectius la tenen o 

l’han tinguda, inclus en pressions internacionals, com fon el cas recent de Macedonia. 

Tambe es vol abordar el problema, complex, de l’heraldica de la Corona d’Arago, 

complicada per qüestions politiques, que porten a controversies —si l’escut dels quatre 

pals rojos en camp d’or te orige catala o aragones—, realment irresolubles i, per tant, 

esterils. S’analisa el concepte d’estat en el mon migeval, i cóm éste anava lligat a les 

ciutats, que estructuren o vertebren els regnes al seu voltant —¿es pot entendre la 

França migeval, sense Paris? —.  

 

Entrant en materia, podem dir que la bandera que hui coneguem per quatribarrada 

s’estabilisa heraldicament a mijans del segle XIV per obra de Pere II El Cerimonios —

anteriorment, el numero de barres no era fix—, i era fonamentalment una bandera 

personal del Rei d’Arago, Valencia, Mallorques, Sicilia, Napols, Corsega, Sardenya, 

Comte de Barcelona…  

https://russafi.blogspot.com/2016/02/la-real-senyera-bandera-nacional-dels.html
https://russafi.blogspot.com/2016/02/la-real-senyera-bandera-nacional-dels.html


Este personage tenía un control absolut sobre eixa bandera, l’us de la qual reglamentà la 

seua Cancilleria. Pero no fon mai una bandera nacional de la Corona d’Arago. Es cert 

que els Reis d’Arago, sobre tot Joan I i Marti I, concediren el seu us a gremis, societats, 

i inclus algunes viles, pero sobre tot era un simbol del monarca i del seu poder personal, 

el qual marcava el seu us i es reservava la seua propietat heraldica. El rei manava 

hissar-la en alguns castells i viles, no perque la concedira, sino perque volia subrallar el 

seu domini feudal sobre eixos punts, en ocasions de disputes o confiscacions. 

 

Les viles i ciutats que aportaven tropes als eixercits dels seus senyors feudals o del Rei, 

tambe es proveïren de banderes, per a senyalar-se en el camp de batalla. Estos 

estandarts eren duts per les milicies, i la seua confeccio fon d’iniciativa local. 

Normalment eren de colors brillants, i portaven al mig l’heraldica del seu senyor, del 

municipi o del Regne de Valencia, el cairo o rombo coronat, acompanyat de simbologia 

relativa a la toponimia, al santoral o a la mitologia. D’este model de banderes 

conservem alguns eixemplars antics, com les de Morella, Sueca o Alzira. Estes 

banderes eren efimeres, i quan acabaven les campanyes no es guardaven en atencio. 

 

Extraordinariament, algunes viles tingueren 

bandera propia per concessio real: no hi ha 

que confudir esta bandera concedida, 

honorifica, en les atres. Si la simbologia de 

les primeres canviava en les modes 

d’ornamentacio, les concedides devien 

conservar el seu aspecte, testimoni de 

l’agraïment d’un Rei. Com els blasons 

heraldics, que no es poden alterar 

caprichosament, estes banderes responien 

sempre a un mateix esquema grafic. En la Corona d’Arago esta concessio de bandera 

era un privilegi, una distincio, com fon clarissimament el cas de Burriana.  

 

Unes atres eren les banderes cerimonials, representatives del municipi i del seu poder, 

com l’Oriol d’Oriola. Pero el cas de la Senyera de la ciutat de Valencia, fon diferent. 

 

A partir del sigle XIV, l’heraldica comença a perpetuar-se, a conservar una generacio 

darrere d’una atra uns mateixos simbols lligats a persones, llinages, dignitats i ciutats. 

Algunes ciutats importants, normalment ciutats-estat, autonomes en el seu govern, com 

les italianes, o be capitals de Regne o estat, se singularisen en una heraldica propia, 

basada en la del monarca, pero no identica ad ella, i plasmada tambe en una bandera. 

 

Estes banderes es faran oficials, i per tant inalterables en el seu contingut heraldic, front 

a les atres banderes, locals, gremials o religioses. Com eren utilisades en naus i 

cerimonies, no podran canviar caprichosament: deuran conservar el seu aspecte, per a 

ser reconegudes internacionalment.  

 

Algunes d’estes banderes tindran un referent fisic, una bandera original, feta en teixits 

rics, que crearà un ritual al seu voltant. Seran refetes i reparades, una i atra vegada i 

acabaran convertint-se en simbols per un costat de l’estat o nacio, i per un atre, del 

poble. 



 

La bandera de la ciutat de Valencia 
 

 En una data tan matinera com 

1261, sabem que Valencia 

tenía una bandera, la funcio de 

la qual era militar. Esta 

bandera degue inspirar-se en la 

del Rei Jaume I: dos barres 

roges en camp d’or. Que esta 

era la seua ensenya, es veu en 

una pintura de la Casa Aguilar 

de Barcelona —hui en el 

Museu d’Art de Catalunya— 

que representa la tenda del Rei 

Conquistador durant el sege de 

Mallorca. En 1375, l’Atlas 

Català dels Cresques —hui en 

Paris— mostra en Valencia la 

mateixa bandera: dos barres 

roges en camp d’or, quan ya 

Pere II havia oficialisat que la 

bandera del Rei d’Arago 

portava no dos, sino quatre barres. Entre 1365 i 1377, la bandera de Valencia adoptava 

ademes una corona, per privilegi d’est ultim monarca. 

 

Esta bandera, coneguda entre els valencians com la Senyera, era sobre tot un estandart 

militar, que devia, a l’hora que encapçalar la milicia del Cap i Casal —principal força 

armada civil que el Rei podia cridar en el Regne de Valencia—, portar tambe a la guerra 

a atres poblacions de tot el Regne. A lo llarc de la seua historia fon coneguda com a 

Senyera de la Ciutat, Senyera del Senyor Rei e de la Ciutat, Senyera Real de la Ciutat, 

Senyera Real, Senyera de Valencia, bandera del Rat Penat… “Traure la Senyera” volia 

dir, senzillament, anar a la guerra. 

 

Previament, es necessari entendre que el Cap i Casal del Regne de Valencia, la ciutat de 

Valencia, era la mes poblada, la mes armada, i la que tenía tropes de tota la seua Nacio 

—el Centenar de la Ploma, per eixemple— entrenades i preparades per a intervindre. El 

pes de l’eixercit valencià corresponia a la ciutat de Valencia: un eufemisme, puix la 

ciutat de Valencia abarcava des de Sagunt a Chiva i Cullera, i molts dels seus ciutadans, 

ad ella somesos, eren la principal noblea del Regne: el comte de Bunyol, el marqués de 

Dos aigües, el marqués d’Albaida, el duc de Vilafermosa, el vescomte de Chelva… En 

el sigle XVII, a soles la ciutat de Valencia alçava dos terços, dels huit que componien la 

força sancera del Regne. 

 

El Rei d’Arago tenía les seues tropes, mercenaries, que sí portaven la seua bandera real 

quatribarrada. Quan necessitava mes forces, llavors convocava, en el cas valencià, a les 

tropes de la ciutat de Valencia. Precisament, existien dos models de convocatoria 

guerrera per al Cap i Casal: pels gremis, i per parroquies.  



Si la convocatoria es fea per gremis, llavors els regiments els formaven els agremiats, 

comandats pels seus mestres d’ofici; si es fea per parroquies, els regiments els formaven 

els feligressos, manats pels nobles que residien en el barri. En el primer cas, la noblea 

no intervenia; en el segon, sí. Pero si es volia de veres traure tota la tropa, llavors es fea 

una crida per a “seguir a la Senyera”. La decissio de traure la Senyera no depenia dels 

Jurats, sino del Consell, orgue consultiu d’aquells en els quals tenía 

pes la noblea, o per orde directa del Rei. La Senyera del Senyor Rei e 

de la Ciutat suponia d’entrada que tot lo mon —agremiats i no 

agremiats, inclus els valencians no capitalins residents en el Cap i 

Casal, i els nobles— devia acudir a “seguir a la Senyera”. Si cridant 

“per gremis” els nobles podien vore els bous des de la barrera, i no 

anar a la campanya, l’eixida de la Senyera els arrancava el deure de 

participar en la guerra. Llavors, devien convocar en els seues 

senyorius a les seues tropes i milicies, en les despeses i perills 

personals que suponia. Aço explica que la noblea intentara boicotejar les eixides de la 

Senyera, sobre tot en el Consell, actitut molt durament criticada, per eixemple, per 

Marti de Viciana. Ademes, el rei havia d’escriure a les atres viles reals, i ordenar-les 

que acudiren a juntar-se en l’eixercit de la ciutat de Valencia. La formula era “a seguir 

la Senyera”, ¿per que? ¿Que representaria la Senyera Real, quan viles com Alzira, 

Xativa, Vilarreal, Castello, Biar, Alacant, Elig, Oriola, Morella o Burriana havien de 

seguir-la? Estes poblacions, obviament, tambe tindrien banderes per a indicar al 

comandant la posicio de les seues tropes en el camp de batalla. Moltes d’estes banderes 

sumarien l’ambit estrictament local, i tindrien caracter que hui diriem comarcal; i 

donada la seua funcio estrategica, no podrien ser totes iguals, sino molt diferenciades en 

colors i decoracions, per a ser identificades facilment, com s’evidencia en les 

descripcions fetes en el sigle XVI per Marti de Viciana, a o en la propia bandera de 

Morella. 

 

La campanya millor descrita a on intervingue la Senyera Real, fon la mantinguda contra 

Jaume d’Arago, senyor de la Baronia d’Arenos, en 1464, estudiada ya fa anys per 

Ferran Llorca. A traves de tot un seguici de documents, podem establir que la Senyera 

debia ser seguida, per orde dels Jurats i del Consell, per la ciutat de Valencia i tot el seu 

terme, per la ciutat de Morvedre, i per la noblea resident o en casa oberta en el Cap i 

Casal; i despres per orde del rei, per totes les viles reals: el monarca manà llavors a tot 

el Regne “seguir la Senyera”. 

 

En definitiva, la Senyera Real de la ciutat de Valencia, les quatre barres coronades, era 

la bandera de l’host, de l’eixercit feudal que el Regne de Valencia en el seu conjunt 

devia alçar quan el Rei ho manava, pero que —en principi— no podia eixir del Regne 

de Valencia. Que eix eixercit devia ser encapçalat per la Senyera, queda demostrat en 

absoluta seguritat documental en les campanyes contra Jaume d’Arago, i contra els 

moriscs de la serra d’Espadà, en 1526. I tant Joan I en el primer cas, com Carles I en el 

segon, exigiren l’eixida de la Senyera, perque aixo suponia movilisar un major numero 

de tropes i de canons que lo que la milicia de la Ciutat de Valencia estricta podia reunir. 

En conseqüencia, la Senyera era, en tot el Regne de Valencia, l’unica bandera capaç 

d’aglutinar a l’hora a les tropes del Cap i Casal, de les viles reals, i de la noblea: de tota 

la nacio valenciana en el seu conjunt.  



Encara mes: en una frase dels Jurats de Valencia, es deixa constancia que la Senyera 

representa a “tot el poble”: no era una bandera administrativa, sino una bandera que 

tenía darrere tot un significat fondo, social.  

 

La Senyera i el Centenar de la Ploma 
 

Tradicionalment, el Centenar de la 

Ploma s’ha vist com un cos de 

ballesters creat per a la defensa de 

la Senyera. En realitat, el Centenar 

naixque com una milicia urbana 

preparada per a intervindre en 

defensa de la ciutat de Valencia, 

dels Furs, i del Rei. Posteriorment, 

es creà un cos de cent ginets que, 

estos sí, tenien l’obligacio 

d’escoltar a la Senyera en les seues 

eixides beliques. Pero esta força de 

cavalleria es va extinguir pronte, 

traspassant llavors la seua 

honorosa missio a la milicia de 

Ballesters, que a principis del sigle 

XV ya eren custodis de la bandera. 

 

Junt a la Senyera, les tropes 

valencianes tingueren unes atres 

banderes, algunes de caracter local, 

i atres gremials. Les primeres eren 

teles a on es pintaven l’escut del 

senyor feudal o del Regne, el cairo 

o romb coronat; les segones, portaven els distintius del gremi en qüestio, sent 

especialment apreciada la bandera del Gremi de Blanquers, que portava representada la 

Custodia furtada pels pirates musulmans en Torreblanca. Tambe es feren 

reinterpretacions de la Senyera, per eixemple substitïnt la corona per un rat penat, que 

mostren que la nostra bandera estigue ben viva. 

 

Despres de la batalla d’Almansa, abolida la força militar foral, la Senyera tenía que 

haver passat a l’oblit. Pero llavors fon recuperada pel poble com a bandera festiva i 

religiosa: un fet significatiu, que ha de fer reflexionar. En mig de la repressio felipista, 

els valencians no consentiren que la Senyera desapareguera. De ser la bandera de 

guerra, passà a ser emblema social, presidint provessons, davant el rebuig o 

l’indiferencia, quan no de la por, de les autoritats borboniques. Aço es va plasmar en el 

V Centenari de la Conquista, celebrat en 1738, quan la Senyera fon escoltada per un 

reconstruït i efimer Centenar de la Ploma, entre l’entusiasme de la poblacio. Tambe 

l’alçament contra Napoleo, el 23 de maig de 1808, estigue presidit per la Senyera, la 

qual fon rapidament amagada per les autoritats. 



 

La Senyera i la Renaixença 
 

Quan començà la revolucio burguesa en 

Espanya despres de la mort de Ferrando 

VII en 1833, els lliberals en el poder 

descobriren el Peno de la Conquista. 

Conscients de la necessitat de provocar 

una ruptura en el passat, tragueren de la 

foscor el Peno i el feren protagoniste 

del VI Centenari de la Conquesta, en 

1838, mentres el protocol de la Senyera 

no fon respectat, baixant-la per les 

escales. Des d’eixe moment, el Peno i 

la Senyera conformaren una dualitat 

extranya. Per ad alguns lliberals, el 

Peno representava les lleis sabies de 

Jaume I, una epoca dorada de 

democracia, de llibertat, abolida per la 

monarquia autoritaria i absolutista 

posteriors. Per ad alguns d’ells, ferms 

defensors de l’idea d’Estat-Nacio 

Espanyola front a l’idea federal i la 

reivindicacio dels Furs, l’importancia 

simbolica del Peno era, per tant, 

superior a la de la Senyera, bandera foral per excelencia. L’idea de l’encarnacio del 

Peno de la Conquista com la d’una era perduda que calia retrobar, encara perdura en 

bona part de la societat valenciana actual; pero l’arrel d’esta idea pertany al primer 

Romanticisme, al lliberal, que era tambe centraliste i antiforaliste. La contradiccio entre 

l’adoracio per Jaume I i el Peno, i el rebuig als Furs, a la Senyera i a l’idea d’un Regne 

de Valencia independent, provocà l’esgotament d’esta ideologia romantica lliberal. Els 

següents romantics, encapçalats per Vicent Boix, es decantaren cap a un 

protonacionalisme a través de la Senyera, pero emparellada en el Peno de la Conquista. 

 

Durant el sigle XIX la Senyera es va convertir en un simbol popular a traves de les 

provessons del Corpus i de les festivitats religioses, i va seguir lligada a l’idea d’un 

Regne de Valencia que fon un estat indepent en el si de la Corona d’Arago primer, i 

d’Espanya despres: per tant, no es estrany que la Senyera coronada fora la bandera de la 

Renaixença valenciana. Vicent Boix, Constanti Llombart, Teodor Llorente, Jacint 

Labaila, li dedicaren pagines i poemes en les seues obres, algunes de fondo caracter 

reivindicatiu i protonacionaliste. 

 

Llogicament, l’evolucio d’esta corrent cap a un nacionalisme valencià posà a la Senyera 

al seu front. Estigue present en actes, mitins i aplecs nacionalistes fins a 1939, presidint-

los. Joventut Valencianista i Lo Rat Penat es feren copies de la Senyera original, per a 

les seues manifestacions. La Senyera anà unida a la lluita per conseguir l’autonomia, i a 

les reivindicacions de la cooficialitat del valencià en el castellà, o de l’abolicio de les 

divisions provincials…  



I si be es cert que alguns intelectuals, molt pocs, abogaren per utilisar la quatribarrada a 

partir de 1931, no amagaren que lo que els menejava en la seua reivindicacio no era una 

rao historica, sino senzillament la reivindicacio de la catalanitat per al nostre poble: com 

se sentien catalans, la seua bandera era la catalana. 

 

Pero els principals escritors del sigle XX valencià abogaren per la Senyera, en franja 

blava, com a bandera nacional dels valencians: Ignaci Villalonga, Nicolau Primitiu, 

Josep María Bayarri, Francesc Almela i Vives, Xavier Casp, Miquel Adlert, Miquel 

Durán i Tortajada… Per contra, el Peno de la Conquista encapçalà els dos principals 

actes promoguts des de les instancies oficials del poder, per a frenar el nacionalisme 

valencià: l’Aplec per la restauracio del Monasteri del Puig de 1915, en el qual 

l’Ajuntament —conservador— de Valencia rebentà un acte reivindicatiu convertint-lo 

en un atre merament peticionari; i el 9 d’Octubre de 1939, quan les autoritats 

franquistes es negaren a traure la Senyera, i passejaren el Peno en la provesso civica del 

VII Centenari de la Conquista. 

 

El treball que ara es publíca es 

tanca en el començament de la 

Guerra Civil, quan les ilusions 

autonomistes dels valencians 

s’esvaïren pel colp d’estat dels 

generals Mola, Cabanellas, 

Queipo de Llano, Sanjurjo i 

Franco. La Senyera es va 

convertir en la bandera de 

guerra de les milicies 

valencianes que partiren sobre 

tot als fronts de Terol i de 

Madrit, sens oblidar la presa 

d’Ibiça. La derrota, la repressio 

i la dictadura posterior esborraren el caracter nacionaliste de la Senyera. Perseguida pels 

capitosts locals, la Senyera, com despres de 1707, es va refugiar en el mon de la festa, 

mentres les comarques i pobles a on s’havia hissat la Senyera des de 1930 (arran de la 

llegalisacio de les banderes regionals durant el Govern Berenguer) a 1939, 

l’oblidaren… a la força. 

 

Completa el volum una coleccio de fotografies, que mostren des de 1940 el paulati 

retorn de la Senyera a la vida cotidiana dels valencians, a través primer de les festes, i 

mes tart de les associacions culturals valencianistes. 

 

En definitiva, es preten demostrar que la Senyera Real, de quatre barres en corona 

extesa damunt d’una franja blava —color que Pere II identificava en l’antiga ensenya de 

la casa real d’Arago—, es la bandera dels valencians, una bandera creada per a un 

territori, no per a una persona o una dignitat, sino per a un poble, per a una Nacio, al 

qual ha romangut lligada en els ultims siscents anys. 

 

Antonio Atienza Peñarrocha (Valéncia 1960), doctor en Història, autor de llibres 

sobre història valenciana 



BARRES I CORONES. LA BANDERA DE LA 

CIUTAT DE VALENCIA (SEGLES XIV-XIX) 

Pau Viciano és un dels medievalistes valencians més actius. El 

seu camp de treball ha segut el funcionament de les institucions 

migevals valencianes, pero aixó no li ha impedit fer incursions 

en atres camps, com demostra el seu La temptació de la 

memoria (ed. Tres i quatre, Valéncia), a on repasa 

l’historiografia valenciana. 

En esta ocasió, Viciano nos oferix un llibre dedicat a la Senyera 

valenciana, o segons ell, a la bandera de la ciutat de Valéncia. 

En realitat, el llibre té dos parts clarament diferenciades: en la 

primera, es dedica a intentar explicar perque les cartes 

nàutiques i atles migevals porten Senyeres coronades; en la 

segona, reafirma totes les teories ya establides fa trenta anys per 

Pere Maria Orts i Bosch, sobre la Senyera. 

D’entrada, el llibre té una deficiencia fonamental, i és que ignora totalment les oipinions 

dels historiadors valencianistes, des d’Almela i Vives a García Moya, passant per 

Momblanch, Juanto, Molina, Ferrando Badia, Tintorer, Bens… i un servidor. Per a 

Viciano, a soles conten Vives Liern, que escrigué en 1900, Joan Fuster i Orts i Bosch. 

Per a documentar-se sobre les opinions valencianistes sobre la Senyera, acodix a la 

pàgina web Valencianisme.com i als texts de Baydal, Esquilache i Fuste. Crec que esta 

actitut es comenta per si mateixa. 

Viciano no amaga que per ad ell, “el blau” té una connotació negativa. En estos 

presuposts d’eixida, la resta del llibre s’esmunyís cap a les teories d’Orts: la Senyera de 

Valéncia, ciutat i regne, sempre fon quatribarrada, fins que en el segle XIX fon 

radicalment transformada. Cada vegada que en la documentació apareixen paraules com 

“bandera del rei”, “bandera real” o “oriflama”, Viciano –com feu Orts- les identifica 

automàticament com “quatribarrades”, sense cap atre análisis. Lo que no pot amagar és 

l’incorporació de la corona; pero per a Viciano, la corona no fon incorporada a la tela, 

sino a l’asta: la corona seria una peça metàlica, una corona, damunt de la qual acabaria 

posant-se el drac alat, i després el rat penat. La teoria no carix d’interés, perque Viciano 

no ho diu, pero en valencià la paraula “corona” vol dir també “cimera”, o siga, 

l’adornament superior de l’elm. Aixó vol dir, segons Viciano, que la bandera de 

Valéncia seria quatribarrada. Llavors, ¿com s’explica l’aparició de la Senyera en els 

portulans migevals, en blau i corona? Per a Viciano, els miniaturistes volgueren 

representar la corona, i llavors se’ls va ocórrer dibuixar-la en la bandera. Esta teoria ya 

no em pareix interessant, em pareix negar l’evidència més absoluta. 

Per a demostrar que eixa corona, metàlica i no brodada, existia, Viciano aludix a un 

dibuix del Libro del Ceremonial, de Lluis Aracil, confeccionat en 1696 i que mostra un 

esquema de la Senyera i de com devia ser escoltada pels magistrats i càrrecs públics de 

la Valéncia foral.  

https://russafi.blogspot.com/2021/09/barres-i-corones-la-bandera-de-la.html
https://russafi.blogspot.com/2021/09/barres-i-corones-la-bandera-de-la.html


Pero no resenya que en eixa epoca el rat penat, tal i com hui en dia el coneguem, ya 

existia, fet per Simó de Toledo décades arrere, i que si Aracil no el va representar, fon 

perque ell no volia fer un dibuix exacte de la cimera, sino un esquema de tot l’estandart. 

De fet, tampoc dibuixa la bandera, a soles les dos puntes. 

Per a demostrar que la Senyera no duya blau, Viciano utilisa els complicats càlculs 

sobre l’utilisació de la tela comprada fets per Baydal, Esquilache i Fuste. Les seues 

conclusions són que la Senyera no portava blau. La tela blava que es comprava servia 

per a tornar-la a teixir, barrejant-la en atres i obtindre un teixit tornasolat; o s’utilisava 

per als adornaments –mantellets, llambrequins- de la corona i el rat penat de la cimera; 

o per a forrar l’asta de la bandera… Lo que faça falta, per a que en les quatre barres no  

hi haguera ni una molécula de blau. 

Una prova important, és que els cronistes no citen el blau. Clar que, ho reconeix, una 

vegada apareix el blau i la corona (per ad ell, a partir de 1876), tampoc els citen. O siga, 

que no eren importants. O siga, que si hagueren existit, podrien ser ignorats, perque lo 

important eren les quatre barres. 

Viciano seguix fidelment a Orts i Bosch. La bandera era abossellada, com el Penó de la 

Conquista, del qual era una fidel rèplica. No obstant, ignora que en l´esquema ya citat 

d’Aracil, es mostra clarament la Senyera en dos puntes. L’aparició de les banderoles en 

les processons del XVIII, en franja blava, no altera el seu raonament, perque les 

banderoles –a on apareix en la franja blava la corona, el rat penat i les L coronades-, 

subralla, són una representació de l’escut de la ciutat, i no tenen res a vore en la 

Senyera. 

A partir del segle XIX, Viciano enfatisa la banalisació de la Senyera, que passa a 

convertir-se en un element festiu, un objecte per a passejar en cavalcades historicistes 

tan del gust romàntic. En 1876, segons ell, i seguint una teoria d’Orts, la Senyera fon 

radicalment restaurada.  

En una primera fase fon retallada i el remat abossellat fon convertit en coa d’oronella; 

en una segona fase, se li va afegir la franja blava en uns brodats dorats, que s’han volgut 

identificar en una corona. Este “afegitó” es feu per motius estètics i historicistes, 

purament ornamental i sense cap desig de diferenciació respecte a la bandera de 

Catalunya –entre atres coses, perque els nacionalistes catalans no adoptaren la 

quatribarrada com a bandera fins a la década de 1880-. 

Viciano fixa la data de 1876 com la primera vegada que es plasma una image gràfica de 

la Senyera: és el quadro de Pinazo “Desembarcament de Francesc I de frança en el Grau 

de Valéncia”; pero ignora que en 1867, Bernat Ferrandis ya l’havia representada –i no 

una, sino dos- en el seu quadro “El rosari de les doncelles”, a soles per citar una pintura 

propera a lo que defén. Per ad ell, 1876 era una fita important, perque es celebrà el VI 

Centenari de la mort de Jaume I. Pero reconeix que no hi ha cap font que afirme que es 

feu eixa radical restauració, a soles un poema de Cebrián Mezquita en el qual, d’una 

manera fosca –massa fosca, crec yo-, al seu juí, , es reflexiona sobre la modernisació de 

la Senyera. 



La “prova de càrrec” és un tros de tela que es regalà a Vicent Boix procedent d’eixa 

“restauració”; pero com ya vaig afirmar, en l’antic Ajuntament de Valéncia no es 

guardaven dos, sino tres banderes: “las banderas de la conquista, de la Ciudad, del 

Centenar” (1); esta última bandera es desfeu, i segurament els seus retalls foren els que 

repartiren. 

Finalment, i després d’una sèrie de cites en les quals vol demostrar que els autors que 

descriuen la Senyera després de 1876 tampoc citen la, en les seues paraules, “franja 

blavosa”, Viciano fa una recapitulació. Per ad ell, la Senyera deuria ser la quatribarrada. 

Pero l’oficialitat de la Senyera coronada no es pot discutir, i per tant hi hauria que 

establir una cooficialitat de abdos estandarts: “caldrà aceptar alguna mena de 

coexistencia simbólica. Pero per totes bandes”. No sé si aixó de “per totes bandes” vol 

dir que el catalanisme militant estaria dispost a acceptar, a canvi de la convivència de la 

quatribarrada en la Senyera, que les Normes del Puig foren també reconegudes i 

oficialisades… Pero no sé per qué, crec que no es referix ad aixó. 

La crítica més interessant de les rebudes pel llibre, ha segut la de Rafael Company 

(http://rafaelcompany.blogspot.com/), quan afirma que Viciano, clarament, acaba la 

seua història en 1876, precissament quan el regionalisme decimonònic valencià 

comença a evolucionar cap a un nacionalisme, i com a tal, triarà com a bandera nacional 

valenciana a la Senyera coronada. Tant ell com Baydal, des de les Normes de 1932, 

(http://www.ventdcabylia.com/2008/09/ofensiva-senyeril.html) parlen de la necessitat 

de contar en una bandera privativa valenciana per a la construcció d’un proyecte 

nacional valencià, i que la qüestió sobre quina era la Senyera dels valencians, deu 

quedar reduïda al debat erudit. Els valencians ya tenim una bandera, i tota discussió és 

estèril. 

Viciano sap escriure, aixó no es nega, i la seua prosa és fluida. No és l’escritor àcit i 

“menjablaveros” que escriu en El Temps. Pero manté postures sobre la Senyera sense 

voler saber qué han escrit atres persones que no pensen com ell, i ratifica idees ya 

elaborades per Orts fa trenta anys. Tot fa pensar que el llibre és un engranage que vol 

espentar la corrent de mantindre al PSPV-PSOE dins del “PV” i de tot alló que suposa 

estes sigles. O al menys, movilisar a una part de l’opinió pública per a obtindre la 

cooficialitat de la quatribarrada com a bandera de la Comunitat Valenciana. En tot cas, 

el llibre no aporta res de nou al debat: és llenya banyada, que fa poca llum i molt de 

fum.  

Antonio Atienza Peñarrocha (Valéncia 1960), doctor en Història, autor de llibres 

sobre història valenciana 
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Twitter@CulturalRoc 

GMAIL, rocchabas2018@gmail.com 

 

ACLARIMENT: Esta publicació està redactada en les Normes d’El 

Puig. Encara que es una obra colectiva, l’encarregat de la redacció 

final de cada artícul te llibertat per a fer-ho en la normativa 

d’accentuacio de la seua preferència. Este tema es motiu de debat, 

pero no de divisió, entre nosatres.  
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