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Abstract 
Symbols have been used since the human beings needed a way to express their ideas, 

thoughts, possessions,... without using any alphabet. They tried to represent on something in a 

simple image which was able to comunicate us a lot of things. Therefore, heraldry is an 

important communicative system, that has been developed since the Middle Ages. It is based 

on symbols, called coats of arms that try to represent a person, and sometimes, his/her 

qualities. Later, heraldry and simbology have lost their initial importance and nowadays the topic 

is almost forgotten. It is only studied by a few of historians or people who want to know more 

about their family past or their country.  

 

Since I was little, I was keen on coats of arms. I liked very much knowing a country’s coat of 

arms and identifying it in some places where I went such as castles, museums, churchs,... Thus 

why I chose this topic for my Research. 

 

First of all, I tried to work on some hypotheses but it was almost impossible because I didn’t 

know anything about the forgotten world of heraldry. As a result, I decided to send an e-mail to 

a Catalan armorist asking him for an appointment. My email was answered very quickly. I asked 

him some questions and he helped me. Thanks to it, I could make my hypotheses, which were 

very helpful to plan my Research. Here they are: 

 

“In the Catalan nobiliary coat of arms, the most frequent colour is gules.” 

“In the Catalan nobiliary coat of arms, the most frequent charges are the natural ones.” 

“In the Catalan nobiliary coat of arms, the lion is the most frequent charge, and therefore, 

the subgroup of animal charges is the most common.” 

 

To begin with, I wrote a theorical part which tried to introduce someone into the heraldic system. 

Then I explained the coats of arms, their main sections, their characteristics, their styles and the 

way that they have to be described (very specific, by the way).  I focused on Catalan heraldry. 

Once I knew the basic things about heraldry, I was ready to begin my hypotheses verification. 

 

The first thing that I had to do to verify my hypotheses was finding books or aenciclopedias 

which contained Catalan coats of arms. That was not a problem, because Armand de Fluvià, 

the Catalan armorist who I interviewed, gave me a reference to work with. I went to the city’s 

library, Casa de l’Ardiaca, and I asked for it. It was very useful. I worked on an adequate 

sample, 200 coats of arms and I registered their colour, figures,... 
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Everything helped me to verify my hypotheses and reach my final conclusions. 

My results were very clear: the gules is the most frequent colour in the coats of arms I studied 

as the natural charges are the most repeated. I also found out that the animal charges are the 

most significative in the subgroupes of natural charges. However, the lion is not the most 

common natural charge, the fleur-de-lis is. 
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0.- Introducció 
Actualment, l’heràldica, ciència auxiliar de la història que estudia els escuts d’armes, està 

disminuint en interès, especialment, en el nostre país. Tanmateix, al llarg de la història de 

Catalunya mai s’ha desenvolupat un gran interès en aquest camp a diferència de països com 

França, Alemanya,.... Però, encara avui podem observar vestigis de l’època esplendorosa de 

l’heràldica, de l’edat mitjana, en els castells, torres, palaus, museus,... Així com se’n pot veure 

una tímida aplicació en la creació d’escuts de municipis, equips esportius, societats, 

empreses,... Aquests intenten representar, mitjançant aquest símbol tan especial, l’essència del 

que fan i el que representen. 

 

La meva motivació envers l’heràldica venia donada des que era ben petit.  Sempre m’havien 

interessat aquelles coses que intentaven representar o simbolitzar quelcom com ara escuts, 

banderes,... És per això, que enguany he aprofitat aquest tema pel qual em mostro interessat 

per tal de plantejar una tesina tot seguint el mètode científic. I, de retruc, endinsant-me en la 

disciplina de treball de les ciències humanístiques, que requereixen la cerca de font fidedignes 

per tal d’aconseguir la màxima objectivitat. 

 

Per tal de dissenyar la meva tesina i les meves hipòtesis vaig haver de recórrer a diferents 

entrevistes i visites que em van introduir en aquest món tot proposant-me idees. Així doncs, 

vaig decidir plantejar les següents hipòtesis com a eix vertebrador del meu treball: 

 

“ En els escuts gentilicis de Catalunya, la color que té una freqüència relativa més alta en 
una mostra de 2001 escuts és el gules.” 

 
“En els escuts gentilicis de Catalunya, les figures que tenen una freqüència relativa més 

alta en una mostra de 2001 escuts són les figures naturals .” 
 

“En els escuts gentilicis catalans, la figura natural que té una freqüència relativa major 
en una mostra  

de 200 escuts1 és la cabra i per tant, dins d’aquestes predominen les figures animals.” 
 

Per tal de poder verificar aquestes hipòtesis, en el Marc Teòric treballaré aspectes com ara 

l’origen de l’heràldica, la seva etimologia, la seva història,... així com aprofundiré en l’escut, les 

seves característiques, els seus colors,... 

 

En el Marc Pràctic intentaré verificar les meves hipòtesis mitjançant l’enregistrament sistemàtic 

de les característiques dels escuts que observi, de tal manera que pugui efectuar uns gràfics i 

pugui extreure’n conclusions de manera més fàcil i eficaç. 

 

                                       
1
 Extreta del Nobiliari General Català (que en conté uns 4000 aprox.) 
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0.1.- Pla de treball 
Per tal d’organitzar-me la meva tesina tenint en compte el temps aproximat de treball del qual 

disposaré, m’he dissenyat per marcar-me els objectius de cada setmana, compaginant-los amb 

la feina escolar, és clar. 
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1.- Què és l’heràldica? 
L’heràldica, o també anomenada ciència del blasó, és una ciència i art auxiliar de la història que es 

dedica a l’estudi de tot el relacionat amb els escuts d’armes o armeries. Aquesta està íntimament 

relacionada amb la genealogia, ja que s’associa amb els escuts dels diferents llinatges.  

 

La finalitat principal de l’heràldica, que va començar a desenvolupar-se entre els segles XI i XII, era 

la d’identificar correctament als cavallers que lluitaven coberts per les seves armadures, que sense 

aquesta identificació no podien ésser reconeguts ni pels seus enemics ni pels seus aliats. No 

obstant, el seu ús es va anar estenent, tot fent que els nobles, les ordes militars i d’altres entitats 

s’identifiquessin de tal manera. Actualment, l’heràldica sobreviu al pas dels segles i ha trobat lloc en 

el disseny de logotips i de marques. Amb el pas del temps s’ha ocupat dels escuts esportius, 

industrials, corporatius, cívics i gentilicis. Aquesta ciència auxiliar es basa en la comunicació visual. 

 

Malgrat això, no s’ha de confondre l’heràldica amb altres tipus de sistemes simbòlics que s’han 

desenvolupat al llarg de la humanitat. Això es pot demostrar principalment per dos punts: 

 

- La fidelitat a un sistema de normes rígides i que són inalterables, són les anomenades lleis. 

Al llarg dels segles la tècnica ha estat utilitzada per a la composició d’escuts d’armes. 

 

- La transmissió hereditària dels escuts d’armes o blasons, a través de les generacions com 

element identificatiu del llinatge. 

 

Amb l’evolució d’aquesta ciència, inicialment molt primitiva, es van crear moltes i complicades lleis 

per a fer escuts, fins i tot les famílies que en posseïen no els sabien interpretar de la manera 

adequada. Així doncs, va sorgir la necessitat de crear un ofici: els heraldistes. Eren especialistes 

reconeguts pel rei en assumptes heràldics, treballaven com a funcionaris de l’Estat que s’ocupaven 

d’interpretar i dissenyar els escuts heràldics evitant que dos fossin iguals.  

 

Així doncs, diem que  l’heràldica té com a funció primordial la representació, mitjançant símbols, de 

famílies o llinatges (heràldica gentilícia), de localitats (heràldica municipal), d’entitats, corporacions, 

gremis, confraries, clubs,...(heràldica corporativa), de nacions, estats i països (heràldica nacional) i 

d’institucions de les esglésies (heràldica eclesiàstica) o de les forces armades (heràldica militar).
2
 

 

 

 

                                       
2
 Extret de Genealogía y Heráldica. Conoce tu árbol genealógico y escudo de armas (pgs. 69-70)  i 

Institut dels Estudis Catalans. 
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2.- Etimologia 
La paraula heràldica prové del francès héraut, paraula agafada de 

l’Anglo-normand herald, que a la vegada deriva del Germànic 

harja-waldaz. Literalment significa comandant d’armes. 

Però, ja en l’època d’Homer (s.IX a.C) trobem que un heraute, 

haraute, faraute, heraldo o herald era aquella persona que 

s’encarregava de portar missatges entre persones distants. Com a 

instrument distintiu del seu ofici portava un caduceu, que era una 

vara amb dues serps entrellaçades i enroscades en ella, coronada 

amb dues ales esteses, símbol d’Hermes, el missatger dels déus 

(Mercuri el dels romans). Les ales representaven la rapidesa, i les 

serps la justícia i l’ordre. 

El caduceu els servia com a amulet sagrat, que els protegia dels 

bandolers. El seu portador era intocable, era el favorit dels déus, 

però també representava l’autoritat terrenal i se li atorgava immunitat diplomàtica. Aquell que tenia 

l’atreviment d’incomplir les regles de protecció del missatger, podia pagar la seva acció amb la seva 

vida. 

 

A l’edat mitjana, els heralds eren oficials encarregats de fer publicacions amb els cavallers i les 

seves armes. Tenien unes funcions especials en les cerimònies públiques, cosa que es demostrava 

per la seva vestimenta especial, amb estampats de la seva província o comarca. 

Quan es feia el nomenament d’un herald, es celebrava una cerimònia anomenada baptisme, on el 

rei buidava una copa de vi sobre el cap de l’aspirant al càrrec, i a continuació se li donava el títol 

d’herald. 

 

Els heralds tenien diverses feines, eren els representants dels diferents regnes enemics, i després 

d’una batalla comptabilitzaven els morts i ferits per l’escut que tenien. A part d’aquesta tasca, tenien 

l’obligació de blasonar els escuts gentilicis de cadascun dels participants dels torneigs, registrant-los 

en grans llibres anomenats Armorials. Aquesta tasca també la realitzaven els reis d’armes. 

Un rei d’armes era el cap suprem dels heralds i era un cavaller que portava missatges  (com a 

l’Antiga Grècia) importants i organitzava cerimònies a l’edat mitjana. A més exercitaven la jurisdicció 

d’armes, en que havien d’evitar que els cavallers tinguessin els mateixos símbols en els escuts.  

Formalment, són definits com: “oficial d’armes, de l’edat mitjana, de categoria intermèdia entre el rei 

d’armes i el porsavant, encarregat d’examinar els escuts dels participants en els tornejos i 

d’identificar pels escuts els morts i els ferits després d’una batalla. “Entre els heralds més importants 

destaquen: l’herald Berry, que servia al rei Carles VII de França, i l’herald Sicília del rei Alfons V 

d’Aragó. Aquests portaven el nom de la província o àrea on treballaven.
3
 

                                       
3
 Informació extreta dels llibres Diccionari General d’Heràldica; Enciclopedia de Heráldica; Diccionari de 

l’Institut d’Estudis Catalans. 

Gifreu portant un tabard 
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3.- Orígens i història de l’heràldica 
Els historiadors que s’han dedicat a l’estudi de l’heràldica no sempre manifesten que aquesta 

disciplina va tenir el seu origen en el mateix període de la història. Alguns historiadors en fan un 

anàlisi més ampli i afirmen que els orígens de l’heràldica es situen abans del naixement de 

Jesucrist, en que els grecs i romans ja l’empraven. Però, no tenen en compte que l’heràldica, 

per a considerar-la com a tal, ha de ser de transmissió hereditària a través de les generacions 

com a símbol d’un llinatge. 

Uns altres, que es cenyeixen més a la definició d’aquesta ciència, asseguren que aquesta va 

néixer durant l’època de les Croades i els torneigs medievals, més o menys cap al segle X. 

Així doncs, s’explicaran els orígens dels escuts o blasons, que després donaran lloc al 

naixement de l’heràldica. 

El llibre Lecciones de heràldica, de D.J. Herrera Dávila i D. A. Alvear, explica el naixement i 

orígens de l’heràldica de la següent manera: 

 

“Esta ciencia es sin duda antiquísima, pues no solamente los poetas griegos y latinos nos 

representan á sus héroes con escudos adornados con variedad de figuras, sino que algunos 

autores las atribuyen al pueblo santo, dando á cada una de las doce tribus un escudo diferente, 

fundándose en lo que se dice en el libro de los Números, que el pueblo campaba por tribus, 

que se distinguian por sus insignias. Tambien se sabe que Alejandro el grande para honrar á 

capitanes de sus egércitos que ejecutaban alguna gloriosa hazaña, les concedia ciertas 

insignias, para que las llevasen en sus armaduras y banderas. 

El uso de traer armerías hereditarias todos los descendientes de una familia es mucho mas 

moderno, pues en sentir de los heraldos más juiciosos, no empezó á tener fuerza hasta fines 

del siglo XII.”4 

      

Llavors, diem que els escuts d’armes que coneixem avui dia es van desenvolupar plenament al 

llarg del segle XII. Anteriorment ja hi havia presència, gairebé sempre exclusiva a l’àmbit militar, 

de peces i figures en els escuts dels guerrers, però sense construir un blasó pròpiament dit, 

sinó que més bé era un simple signe, de caràcter individual, per a distingir entre els 

combatents. També es podia emprar com a signe en determinades formacions militars. 

 

Gràcies a uns recents descobriments arqueològics, s’ha vist que la primitiva civilització 

mesopotàmica utilitzava simbologies guerreres, destacant les armes i vestits del rei, on es 

mostraven molt. No obstant, no existeixen proves documentals que permetin relacionar-les amb 

la genealogia i els llinatges. 

                                       
4
 Lecciones de heráldica, D.J. Herrera Dávila y D. A. Alvear (pg .2) 
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Els primers en utilitzar aquestes peces o figures distintives habituals van ser els grecs que en 

els seus escuts de guerra pintaven símbols que es referien a les seves suposades qualitats. No 

obstant, aquests es perdien amb la mort del posseïdor, i no tenien cap influència hereditària, 

per tant, no poden considerar-se com a pertinents de l’heràldica. 

 

El mateix va succeir a l’Antiga Roma, on l’exèrcit utilitzava símbols com ara noms, números i 

representacions gràfiques que al no ser hereditaris, no tenen cap valor heràldic. Aquesta 

simbologia s’utilitzava per a distingir la jerarquia de cada soldat o càrrec administratiu com ara 

pretors, tribuns, cònsuls i prefectes i les diferents unitats militars com ara els maniples, les 

legions, els centuries i els cohortes que a més de tenir un nombre i un número, solien tenir un 

símbol com podien ser àguiles, corones de llorer,... 

 

En quant al terreny civil també s’utilitzaven diferents simbologies per a distingir els estaments, 

càrrecs públics i polítics, però, tots aquests sistemes van tenir una influència nul·la en el 

desenvolupament posterior de l’heràldica. 

 

L’heràldica va aparèixer a Europa a mitjan del segle XII, com a conseqüència, sobretot, dels 

contactes entre Orient i Occident, representats per les Croades, que es sortien de les terres de 

Lorena, Alsàcia,... i arribaven a Terra Santa. Tanmateix, podem dir que el bressol de l’heràldica 

i la seva transmissió hereditària està a la zona entre l’actual França i Alemanya. 

Les Croades van ser una sèrie de campanyes militars sufragades pel Papa, que van tenir lloc 

entre els segles XI i XIII, contra els musulmans per a recuperar la Terra Santa. Encara que 

estava revestit amb motivacions religioses, en realitat el seu objectiu era l’interès expansionista 

de la noblesa feudal, per la necessitat de recuperar tot el control del comerç marítim amb Àsia. 

També van ser impulsades per l’afany hegemònic, polític i econòmic, del Papat sobre les 

monarquies i esglésies de l’Imperi bizantí, amb Constantinoble com a capital que controlava 

totes les rutes comercials entre Orient i Occident. 

Els escuts d’armes van néixer durant les constants campanyes militars de les Croades, per la 

necessitat de diferenciar els cavallers en els combats. Això fou com a conseqüència de la 

dificultat d’identificar els militars de cada bàndol. On el rostre dels cavallers estava protegit per 

un elm proveït de nasal que apareixia cada vegada més ocult, al segle següent, s’adoptà un 

casc cilíndric en forma de bóta o de barril en que la cara deixà d’ésser visible, aquest 

s’anomena Tophelm. 

Doncs, per a que a la guerra els lluitadors poguessin reconèixer llurs senyors i per a que als 

torneigs tothom sabés qui eren els seus adversaris, van donar als cavallers un signe 

permanent, hereditari, visible inequívoca i constant. Per a confeccionar-los es va recórrer a la 

simple tècnica d’adornar els escuts defensius amb colors i emblemes, de vegades procedents 

de senyals personals o de la bandera de llurs països. I així fou com va néixer l’heràldica 
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europea, que es basava en pintar amb colors, i dibuixar emblemes que posteriorment van 

evolucionar donant lloc a dissenys posteriors. Aquesta facilitat en el reconeixement de l’escut 

venia i ve donada per la limitació dels esmalts: dos metalls (or i argent), habitualment cinc 

colors (gules, atzur, sinoble o sinople, púrpura i sable) i de les pennes (erminis i vairs). Bernat 

Mestre, domer de Sant Pere de les Puelles, va redactar un armorial l’any 1544 en que 

observava el següent: “que sien colors lúzides e de fàcil notícia, que es puguen conèixer per 

distància i espai de dos estadis per vista, que són dues-centes cinquanta passes, e dos estadis 

són cinc-centes peces de llança, distància de la qual lo home puga judicar la color e distingir 

blau de negre e groc de vermell.”  Deia que un escut s’havia de poder veure des de dos 

estadis, unes 250 passes, és a dir a uns 370 metres, que era el correcte per distingir els 

esmalts d’un escut. Així doncs, veiem que el recarregament dels escuts amb símbols i figures 

del segle XVI, van desvirtuar la senzillesa de l’heràldica medieval fàcil de distingir. 

 

En les Croades les ordes militars cristianes van tenir un paper determinant, la fundació dels 

cavallers templaris el 1118 va ser una de les primeres organitzacions militars destinades a 

protegir les colònies cristianes a l’Orient Pròxim, a més de lluitar contra els no cristians a la 

península Ibèrica i a l’Europa Oriental. 

El símbol més comú entre els membres d’aquestes ordes, els quals la seva activitat era tant 

religiosa com militar, era una creu amb diferents variants: la creu de Santiago, la creu de 

Jerusalem, la creu de Calatrava, la creu d’Alcàntara, etc. Juntament amb les creus van 

començar a aparèixer les primeres peces o figures, anomenades mobles que es dedicaven a 

simbolitzar les qualitats del portador. L’àguila simbolitzava la velocitat i la visió, el lleó la 

ferocitat, la guineu l’astúcia,... aquestes figures simbòliques poc a poc es van anar combinant 

segons les regles i significats cada cop més precisos i rígids. 

A partir del primer terç del segle XII,  es van començar a introduir altres símbols i figures entre 

els nobles participants de les Croades (principalment a França, Anglaterra i Espanya) on 

sobretot els que havien tornat, volien deixar constància de la seva participació en elles. 

 

A finals del segle, els sistemes de transmissió hereditària ja començaven a estar reglats i 

establerts, sobretot a França,  que és el país on apareixen de manera més definida els 

sistemes de transmissió dels escuts d’armes. No obstant, encara era habitual el canvi d’armes i 

símbols d’un escut, com per exemple per a diferenciar-se els germans nobles de la mateixa 

família. Al principi, aquests canvis tan sols eren capricis del seu posseïdor. Fins i tot es podia 

donar la situació  de que els fills renunciessin a les armes paternes per a adoptar-ne unes 

noves. 

 

A finals del segle XII, les armeries originades en l’àmbit militar relacionat amb les Croades van 

començar a estendre’s a altres estaments socials, com per exemple l’eclesiàstic alguns 
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vinculats a la guerra o els escuts de dames, encara que aquestes no combatessin. Així els 

blasons van passar a representar ordes religioses, seguint el procés i estenent el seu ús als 

burgesos i pagesos, aquests de gran profusió, i de menestral de gremis, de jueus i serfs. 

També s’estengué pels gentilhomes i infançons, que sense arribar del tot a la condició de 

nobles, tenien terres pròpies i criats, tenien armes i cavalls, i estaven obligats a anar a la 

guerra. 

 

Entre els gentilhomes francesos, es distingien dos nivells: els que llauraven la terra pel seu 

compte, o els que tenien altres camperols que feien aquestes tasques. Aquests últims, més 

rics, tenien un contacte força estret amb la noblesa per les seves obligacions militars, adoptant 

també el costum de fer-se un escut d’armes. Fou tanta l’extensió d’aquest art, que al segle XIII 

tot aquest estament ja tenia el seu propi escut. 

 

A finals del segle, l’ús dels escuts d’armes o blasons estava tant estès, que era difícil la 

distinció entre armeries nobles i les que no ho eren, ja que les classes socials que no formaven 

part de la noblesa feudal utilitzaven tot tipus de símbols i figures segons dictés la moda. Així 

doncs, a principis del segle XIV es van començar a prendre les primeres mesures i regles per a 

distingir els escuts d’armes nobles que posseïen el dret de ser heretats pels fills. 

Al llarg dels segles XIV i XV, l’heràldica es va popularitzar molt ja que els creadors dels burgs, 

els burgesos, inicialment artesans i comerciants, van començar a adoptar els escuts dels seus 

antics senyors elaborant-ne de nous. El mateix van fer els menestrals de gremis que es van 

convertir en corporacions molt importants per al desenvolupament social i econòmic a Europa. 

Al segle XV, la necessitat d’ordenar els diferents blasons que apareixen arreu va provocar el 

naixement de les “lleis de l’heràldica” i de l’herald, encarregat d’estudiar i catalogar els escuts 

de l’època. 

 

Un cop l’art heràldic ja havia assentat les seves bases, es va veure influenciat pels diferents 

corrents artístics de cada moment, per exemple, durant l’època del Renaixement, al segle XVI, 

els escuts van adoptar un caire més artístic, donant un accent llegendari i mític a l’origen de les 

armes d’aquell senyor. Durant l’època del Barroc, els escuts començaren a recarregar-se, 

allunyant-se a les proporcions ideals d’un escut.5 

 

 

 

 

 

                                       
5
 Informació extreta del llibre Diccionari General d’Heràldica (pròleg) i Conoce tu árbol genealógico y 

escudo de armas (pgs- 70-74 i 78). 
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4.- L’escut, l’escut d’armes i el blasó 
Un escut és una superfície plana, que originàriament era un escut defensiu, que va adoptar 

diferents formes amb el pas del temps. Dins del perímetre de l’escut trobem el que s’anomena 

camper, on s’hi pinten o s’hi dibuixen símbols. 

 

Un escut d’armes és la representació simbòlica d’una persona, família o llinatge, d’una 

autoritat, d’una localitat o d’un país i, per extensió, d’una corporació, entitat, etc.  Així doncs, 

aquest està format per un escut i altres adorns exteriors. 

 

El mot escut prové del llatí scutum, que era l’escut utilitzat per l’Imperi romà. 

L’origen de l’escut és incert i desconegut però està clar que va néixer davant la necessitat de 

defensar-se en una batalla.  Els pobles i civilitzacions antigues li atribuïen poders especials, tal i 

com podem veure amb el poble gal. Per a reconèixer si el seu fill era legítim, tenien el costum 

de posar el nadó sobre un escut i llençar-lo al riu. Si l’aigua engolia al petit nadó, aquest era un 

bastard i no mereixia viure, en canvi si aquest sobrevivia a la corrent del riu se’n proclamava la 

seva legitimitat.  

Els grecs van atribuir l’origen de l’escut a Pal·lant, i l’estil de portar-lo a cavall a Saturn. Els 

romans van arribar a imaginar que el seu primer escut va venir del cel en temps de Numa 

Pompili. Altres historiadors busquen l’origen de l’escut en temps de Noè o d’altres que 

l’atribueixen a Adam. En la tragèdia que va escriure Esquil, el més antic dels tres grans 

dramaturgs de l’Antiga Grècia, titulada Els set contra Tebas, trobem ja l’ús dels escuts 

carregats d’emblemes. 

No obstant, els escuts d’armes pròpiament dits no van existir fins a finals del segle X. Les 

croades, les justes i els torneigs van fer necessari el seu ús i els van multiplicar, però no van 

ser estables ni hereditaris a les famílies fins a mitjan del segle XIII.  

El primer escut d’armes oficial a Europa va ser el del comte de Vermandois, a França, de l’any 

1138, i el segon va ser el dels comtes de Barcelona de l’any 1150.6 

 

Per poder comprendre el sentit que ha agafat la paraula blasó cal observar la seva etimologia. 

La paraula blasó prové del francès blason, paraula agafada de l’alemany blasen, que vol dir 

tocar la trompeta. D’altres, asseguren que la paraula blasó deriva de l’anglès blase, to blase 

que vol dir publicar i de blaser, que vol dir pregoner. Però és fàcil de relacionar aquestes dues 

teories sobre l’etimologia d’aquest nom. 

De l’expressió alemanya blasen, tocar la trompeta, ha arribat sense cap dificultat a l’anglès to 

blase, publicar i a blaser, pregoner. Aquest abans de dir les seves notícies feia sonar una 

trompeta. 

                                       
6
 Informació extreta dels llibres Tratado Completo de la Ciencia del Blasón (pgs. 18-22); Diccionari 

General d’Heràldica i fonts orals (Armand de Fluvià). 
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En els torneigs medievals, l’herald, després d’haver tocat la trompeta, descrivia en veu alta les 

armeries del cavaller que presentava per a combatre, això se li anomenà blasonar, ja que era 

com pregonar o publicar. 

El que l’herald descrivia, amb el pas del temps, s’ha anomenat blasó, i més tard, quan es van 

multiplicar les armeries, quan es van sotmetre a regles fixes i invariables i quan es van crear els 

reis d’armes, s’anomenà blasó a tot el conjunt.  

Per tant, diem que un escut d’armes i un blasó és el mateix concepte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escut Escut d’armes o blasó 
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 4.1.- Punts de l’escut 
Segons les regles de l’heràldica, l’amplària d’un escut serva una proporció amb l’alçària de 5/6. 

Tot el que queda dins de la figura de l’escut s’anomena camper. 

Aquest camper està dividit en diferents punts, cadascun dels quals és tractat com si fos un 

escut independent amb cadascuna de les seves parts. 

El camper es divideix en tres parts: el cap (part de dalt), el centre i la punta (part d’abaix). Per a 

referir-se a cada extrem de les parts esmentades diem cantó destre del cap, cantó sinistre del 

cap, flanc destre, flanc sinistre (ambdues referides al centre), cantó destre de la punta i cantó 

sinistre de la punta. Així doncs, les parts centrals són el cap, el centre, cor o abisme i la punta. 

Entre el cap i el centre trobem el que se’n diu punt d’honor, i entre el centre i la punta trobem el 

que s’anomena llombrígol. A la part d’abaix de la punta trobem el que s’anomena punt baix o 

ínfim.  

El camper també està dividit en lletres, cada lletra representa una regió: el cantó destre del cap 

es representa amb la lletra A, el cap amb la lletra B, el cantó sinistre del cap amb la lletra C, el 

punt destre del punt d’honor es representa amb la lletra D, el punt d’honor amb la lletra E, el 

punt sinistre del punt d’honor amb la lletra F, el flanc destre amb la lletra G, el centre amb la 

lletra H, el flanc sinistre amb la lletra I, el punt destre del llombrígol amb la lletra J, el llombrígol 

amb la lletra L, el punt sinistre del 

llombrígol amb la lletra M, el cantó destre 

de la punta amb la lletra N, la punta amb 

la lletra O, el cantó sinistre de la punta 

amb la lletra P i el punt baix o ínfim amb la 

lletra Q. 

És important tenir en compte que els 

termes destre i sinistre tenen els papers 

intercanviats, ja que per al cavaller els 

punts eren així. A la mà dreta portava 

l’espasa. La part destre del camper, és la 

destre del seu portador, i per tant, 

l’esquerra de qui l’observa. El mateix 

passa amb la sinistre. D’altra banda, la 

part destra té una consideració més noble 

que la part sinistre.7 

 

 

  

                                       
7
 Informació extreta del llibre Enciclopedia de Heráldica i el Diccionari General d’Heràldica. 

Punt baix o ínfim 



                                     Del gules a l’atzur  
Estudi dels escuts gentilicis del Principat 

 

D. Fernández i Llaneza 12 de 75 

 4.2.- Particions del camper 
Les particions són una espècie de divisió que es fa en el camper que resulta de dividir-lo amb 

línies. Inicialment va sorgir per distingir i poder fer més tipus d’escuts, però, amb el pas del 

temps va passar a tenir la funció d’encabir en un sol escut els escuts d’armes de dos llinatges 

units per un matrimoni. Cadascuna d’aquestes particions s’ha d’enunciar i descriure de manera 

separada per evitar confusions i errors. Per tal de descriure les particions de la manera adient 

s’han de comptar i mirar de quina manera estan partides. Es comença sempre per les 

particions que estan a dalt seguides de les de baix, sempre tenint preferència les que estan 

situades a la destra i successivament les que continuen fins la sinistra. 

Les particions distingeixen els escuts amb diferents adjectius, que pel seu estudi s’agrupen 

segons les parts en que es troben dividits. 

 

Distingim diferents tipus de particions: 

 

- Regulars i variables: el camper de l’escut es parteix o es divideix degut a la necessitat, 

esmentada anteriorment, de representar en el mateix camper les armes de dos 

llinatges, regnes, corporacions, etc. que s’han unit.  

o En dues parts iguals8: 

 

 

 

                                       
8
 El Diccionari General d’Heràldica les considera ordinàries. 

Partit 

Presenta una línia vertical del 

centre del cap al centre de la 

punta sent separats en dues 

meitats. 

  

Truncat 

Està dividit per una línia 

horitzontal des del flanc 

destre de l’escut al flanc 

sinistre. 

  

Trinxat 

Una línia diagonal travessa el 

camper, va de l’angle destre 

del cap al sinistre de la 

punta. 
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o En tres parts iguals o terçades9: 

 

o En quatre parts iguals o quarters: 

Quarterat en creu 

Una línia vertical i una 

d’horitzontal s’entrecreuen 

formant una creu grega. 

Així doncs, l’escut queda 

dividit en quatre quarters.  

 

                                       
9
 La web d’Heraldaria les considera irregulars o desiguals. 

 

Tallat 

Una línia diagonal 

travessa el camper, va de 

l’angle destre de la punta 

al sinistre del cap.  

Terçat en pal 

Presenta dues línies 

verticals paral·leles. 

Aquest nom fa referència 

a que la partició del mig 

sembla un pal clavat al 

mig del camp. 

 

 

Terçat en faixa 

És el mateix que el terçat 

en pal però les línies són 

horitzontals recordant a 

faixes. 

  

Terçat en banda 

Dues línies diagonals i 

paral·leles que van del 

costat destre del cap al 

costat sinistre de la punta. 
 

Terçat en barra 

Dues línies diagonals i 

paral·leles que van del 

costat sinistre del cap al 

costat destre de la punta.   
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- Desigual o irregular: la divisió no resulta igual. La Societat Catalana de Genealogia, 

Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària classifica alguns dels que estan en 

aquest grup com “resulten de la multiplicació o de la divisió de peces ordinàries” com 

ara el palat, el bandat, faixat, bandat,... Així com també esmenta el grup “divisió de 

l’escut  en un gran nombre de caselles” (que els treballaré com a peces dels escuts) 

com ara l’escacat, el losanjat,...  

 

 

 

Quarterat  en aspa , en 
sotuer o en frange 

Es creuen dues línies 
diagonals que es tallen en 
el cor de l’escut formant 
una X o creu de Sant 
Andreu. Aquesta partició 
va néixer a Catalunya i 
ràpidament s’estené pel 
continent. Els vells 
heraldistes catalans 
també l’anomenaven 
escartellé. 

 

Contraquarterat 

És un camper quarterat en 

que cada quarter es divideix 

en quatre més, donant lloc a 

16 quarters. Aquests alternen 

el color i el metall.  

Dextrat 

El camper de l’escut està 

dividit per una línia vertical 

paral·lela situada al costat 

destre. Aquesta forma un 

quarter que ocupa 1/3 de 

l’amplària del camper. 

 

 

Dextrat 

El camper de l’escut està 

dividit per una línia vertical 

paral·lela situada al costat 

sinistre. Aquesta forma un 

quarter que ocupa 1/3 de  
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l’amplària del camper. 

Flanquejat 

El camper de l’escut està 

dividit amb dues línies 

verticals i paral·leles a les 

dues parts laterals (als flancs) 

d’una amplària d’un cinquè de 

l’escut. 
 

Angulat 

Les dues línies 

formen 

(cadascuna) un 

angle obtús. Estan 

separades per un 

terç de l’amplada 

total de l’escut. 

 

Curvilini 

Ambdues línies són 

curvilínies i la seva 

amplada mínima 

entre elles és 

equivalent a un terç 

de l’amplada total 

de l’escut. 

 

Gironat 

Resultat de la divisió per les 

línies del partit, truncat, tallat i 

trinxat, donant com a resultat 

el que s’anomena vuit girons 

que alternen el color i el 

metall. No obstant s’hi poden 

afegir més línies divisòries 

creant el gironat de deu, de 

dotze i de catorze. 

 

Curvilini 

Les línies 

rectes passen a 

ser curvilínies. 

 

 

- 
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Malgironat 

Resultat d’un 

quarterat en 

sautor i un partit 

que dóna lloc a 

sis girons 

irregulars. 

 

 

 A l’antiga, 

en creu o 

en creu de 

Sant 

Andreu 

En desplaçar 

un cert angle 

les línies 

divisòries. 

- 

Calçat 

El camper de l’escut es troba 

dividit en dues diagonals que 

surten dels flancs del cap i van 

a parar al punt baix de l’escut. 
 

Avançat i 

corbat 

Les diagonals 

surten dels flancs 

del centre del 

camper i són 

curvilínies  

Capat 

El camper de l’escut està 

dividit en dues diagonals que 

surten del flanc destre i 

sinistre de la punta i s’ajunten 

al centre del cap.  Parlarem de 

capat-alçat quan les línies 

acabin al centre dels flancs. 

 

Alçat i 

corbat 

Les diagonals 

surten dels flancs 

del centre del 

camper i acaben al 

centre del cap. 

Són curvilínies.  
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Entat 

És semblant al capat o calçat, 

però, en aquest cas el triangle 

que es forma és menor i 

curvilini. 
 

Abraçat 

Escut dividit per dues 

diagonals, que surten dels 

angles del flanc destre o 

sinistre, i que es troben a la 

meitat del flanc oposat formant 

un triangle (isòsceles). Quan 

les diagonals es troben al 

flanc destre l’anomenem 

abraçat a la destra i quan les 

diagonals es troben al flanc 

sinistre l’anomenem abraçat a 

la sinistra. Quan els espais 

que estan fora del triangle són 

d’esmalts diferents, estem 

parlant de que és tercejat. 

 

 

Palat 

El camper de l’escut és cobert 

per una repetició de pals que 

combinen la color i el metall, 

sempre en nombre parell (les 

colors). Si passen de vuit 

s’anomena verguetat. 
 

Contrapalat 

Els pals apareixen tallats al 

mig i cadascun de les meitats 

llueix un metall i color 

alternativament. 
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Faixat 

El camper de l’escut està 

cobert per una repetició de 

faixes (normalment sis, llavors 

no cal especificar el nombre), 

que alternen el metall i la 

color. Si passen de vuit faixes 

s’anomena cintat. 

 

Contrafaixat 

És el mateix concepte que el 

contrapalat però amb les línies 

horitzontals. 

 

Bandat 

El camper de l’escut està 

recobert per bandes, que 

alternen el color i el metall, si 

passa de vuit barres 

s’anomena cotissat. 
 

Contrabandat 

És el mateix concepte que el 

contrapalat però amb les 

llistes bandades. 

 

Barrat 

El camper de l’escut està 

recobert per barres, que 

alternen el color i el metall, si 

passa de vuit barres 

s’anomena llistat. 
 

Contrabandat 

És el mateix concepte que el 

contrapalat però amb les 

llistes barrades. 
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- Altres línies de partició (extraordinàries): és aquella partició formada per una línia 

que no és recta pot ser ondulada i brisada (del francès briser, trencar), és un tipus de 

partició difícil de blasonar. Alguns exemples poden ser el cordonat, l’encaixat,... 

 4.3.- Peces bàsiques de l’escut 
Els escuts reials, és a dir, les armes de defensa dels cavallers medievals estaven construïdes 

principalment per ferro i fusta, pel qual patien danys i ruptures durant el combat que havien de 

reparar posant altres peces a sobre. Així doncs, l’origen de la paraula “peça” en heràldica és 

aquest. Les peces són la representació gràfica, més o menys distorsionada, d’aquelles armes 

primitives o complements dels escuts.10 

 

Aquestes no són una partició de l’escut, sinó que ocupen un espai determinat dins del camper, 

a més poden tocar o no les seves vores, en l’heràldica de la Península les peces solen tocar-hi. 

Finalment, val a dir que han d’estar esmaltades de forma diferent al camper de l’escut i 

segueixen la regla de no posar metall sobre metall ni color sobre color. 

 

Les peces d’un escut es subdivideixen en: peces bàsiques, honorables, fonamentals o 

principals, peces disminuïdes i peces de segon ordre, ordinàries, menys honorables o 

secundàries.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                       
10

 Extret del llibre Genealogía y Heráldica, 
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4.3.1.- Peces honorables, fonamentals o principals 
Les peces honorables, fonamentals o principals més comunes són: 

 

 

 

 

Banda 

Travessa diagonalment l’escut 
des de l’angle superior destre 
a l’inferior sinistre. La seva 
dimensió és d’un terç de 
l’ample de l’escut. 

        

Barra 
Travessa l’escut en diagonal 
en sentit invers a la banda. 

        

Bordura 
Segueix tot el contorn de 
l’escut i ocupa una amplada 
d’un sisè de l’escut. 

        

Cap 

Està situada horitzontalment a 
la part superior de l’escut. 
Mesura un terç de l’alçada de  
l’escut, és a dir, ocupa tot el 
cap del camper. 

       

Creu plena 
“Creu grega”, és a dir, formada 
per un pal i una faixa. 

        

Faixa 

Travessa el centre de l’escut 
de forma horitzontal d’un flanc 
a l’altre ocupant la tercera part 
de l’escut. 
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Pal 

Es col·loca verticalment en el 
centre de l’escut, des del cap 
fins a la punta i ocupa la tercera 
part del mateix. 

        

Peu 

Situada a la part inferior de 
l’escut horitzontalment i 
ocupant un terç o una cinquena 
part d’aquest. Ocupa tota la 
punta del camper. 

        

Sautor 

Formada per la unió de banda i 
barra, ocupant un terç de 
l’escut. Rep el nom de Creu de 
Sant Andreu, Creu de 
Borgonya o Borgonya. 

        

Xebró 
Formada per la unió al punt 
d’honor les meitats inferiors de 
la banda i la barra. 

         

Escussó 

Situada a l’abisme del camper 
habitualment té la forma de 
l’escut i mesura un terç de 
l’amplada i l’alçada de l’escut. 

        

Franc-quarter 

Peça rectangular de 
dimensions menors que un 
quarter però major que un 
cantó. És molt emprat en 
l’heràldica francesa. 

        

Lambel 

Consisteix en una mena de 
travessa abscissa, dita fil, de la 
qual pengen unes peces 
triangulars (normalment tres) 
dites penjants. 
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Gaia 
Consisteix en un triangle que 
té la base en una vora i el 
vèrtex al centre de l’escut. 

        

Giró 

Peça resultant de dividir un 
escut sumant les particions de  
l’escut partit, truncat, tallat i 
trinxat. 

 

Mantell 
Consisteix en una perla que té 
la part superior plena sense 
deixar veure el camper. 

        

Orla 

Peça ordinària consistent en 
una bordura a l’interior de 
l’escut, sense tocar-ne la vora, 
i a una distància igual a la 
seva amplària (que és la 
meitat que una bordura). 

         

Perla 
Peça en forma d’”Y” que és el 
resultat de combinar la meitat 
superior del souter i el pal. 

         

Pila 

Es tracta d’un triangle que la 
base està situada a la punta i 
el vèrtex en el centre del cap. 
La seva base és de dos terços 
d’ample de l’escut i la seva 
punta arriba fins a un cinquè 
de la part superior de l’escut.          
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4.3.3.- Peces disminuïdes 
Parlem d’una peça disminuïda quan l’amplària fonamental (i més rarament d’una ordinària) ha 

sofert una disminució, cosa per la qual rep un nom diferent. Hi ha tres varietats: peces 

disminuïdes de primer grau, peces disminuïdes de segon grau i peces disminuïdes atípiques.  

Alguns exemples poden ser el comble, una disminució del cap, la cotissa, una banda 

disminuïda, la cinta, una faixa disminuïda, la vergueta, un pal disminuït,... 

4.3.4.- Peces de segon ordre, ordinàries, menys honorables 
o secundàries 

Aquestes peces no són gaire freqüents a l’heràldica de la Península ibèrica (exceptuant les 

rodelles i els besants que s’empren molt), però en canvi són molt freqüents en l’heràldica 

italiana. A continuació, s’enumeren les més habituals: 

 

 

Semicercle 

Representa la meitat d’un 
cercle que surt de tot un flanc 
de l’escut, el punt màxim 
d’elevació del qual és l’abisme. 

         

Lambel medieval 

Té la mateixa estructura que el 
lambel habitual però la travessa 
tocava les vores dels escuts i 
els penjants eren rectangulars. 
Era usat a l’edat mitjana en 
heràldiques estrangeres com 
ara l’anglesa.           

Equipol·lat 
Presenta nou punts, cinc 
d’esmalt i quatre d’un altre. 

         

Escacat 

Cobert per una repetició de 
quadrats que resulten de 
dividir-lo en dos traços verticals 
i tres d’horitzontals, formant 
dotze “quadradets” anomenats 
punts, alternant-se el color i el 
metall.           
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Besants 
Rodó de metall sobre un 
camper de color. 

         

Rodella 
Rodó sempre de color sobre 
camper de metall. 

          

Rodella-besant 

Rodó que té la meitat principal 
o primera de color, i l’altre de 
metall, i sempre sobre camper 
de metall. 

          

Besant-rodella 

Rodó que té la meitat principal 
o primera de metall, i l’altre de 
color, i sempre sobre camper 
de color. 

           

Anellet 

Rodó i buit, de vegades 
considerat besant buidat. 
Poden anar separats, acoblats 
o concèntrics. 

     

Fus En forma de losange (rombe), 
però més estret i allargat. 
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4.3.5.- Quarta llei de l’heràldica 
Aquesta llei ens marca que quan hi ha tres peces iguals, s’han de posar dos al cap i una a la 

punta, quan són sis tres al cap, dos a la faixa i una a la punta i d’aquesta manera en els altres 

casos.12 

 4.4.- Els esmalts 
És el nom genèric emprat per descriure els metalls, les colors i els folres o penes, que 

s’utilitzen per pintar o representar gràficament la coloració dels escuts. La representació gràfica 

dels esmalts fou establerta (1638) pel jesuïta italià Silvestre Petra Sancta a l’obra Armorials de 

Grans Famílies. N’hi ha de tres classes: els metalls, les colors  i els folres. 

Hom considera esmalts o tintures neutres, o sigui que tant poden anar sobre d’un metall com 

sobre d’una color, els folres, i els colors porpra, ataronjat i carnació, i entre els heraldistes 

alemanys el sable. Alguns tractadistes consideren l’ermini un metall (l’argent) i el contraermini 

una color (el sable); altres esmalts usats pels heraldistes són el ferro, l’acer, l’ataronjat, el 

                                       
11

 Informació extreta de http://www.heraldaria.com/disenoH.php. 
12

 Informació extreta de Lecciones de Heráldica redactadas por D.J Dávila y D.A. Alvear. 

Rustes 
Té forma de losange però 
perforat amb un cercle al mig. 

    

Fretes 

Comú a l’heràldica anglesa 
format per una cotissa (banda 
disminuïda) i una llista (barra 
disminuïda) encreuant-se. 

          

Bitllet 

Petit i rectangular col·locat, 
normalment, com si es tracTés 
d’un pal. També pot presentar-
se col·locat com una barra o 
banda 

          

Papallonat 

Peça poc utilitzada en 
l’heràldica peninsular, es 
representa en forma d’escames 
amb puntes mirant al cap i la 
part rodona a la punta.11 

          

http://www.heraldaria.com/disenoH.php
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sanguini, el cendrós, el castany, etc. L’heràldica britànica empra, entre altres esmalts que 

només allà hi són presents, un folre anomenat potençat i la seva variant contrapotençat. Al llarg 

del segle XIX fou molt emprat, impròpiament, l’esmalt neutre dit al natural, utilitzat pels 

heraldistes italians, principalment,  és el color real d’un moble, representat amb un color no 

heràldic. Gràficament s’indica en petits mig cercles, però,  actualment els heraldistes no 

aconsellen emprar-lo.13 

 

La paraula esmalt prové perquè antigament s’esmaltaven les armeries sobre les armes de 

combat, vaixelles i altres joies precioses. 

 

Els primers que van donar la denominació del color (és a dir, als esmalts) van ser els troians, 

que van anomenar quinagí a l’or, senat a la plata i pesati al color porpra. Aquests signifiquen el 

dia de la setmana començant pel diumenge. 

Després de la destrucció de Troia, els metalls i colors van anomenar-se d’una altra manera, a 

l’or li van anomenar circasi, a la plata assume, al color carn carcome, al verd moliene, al porpra 

diarguero, tal i com van anomenar als jocs circencs instituïts en honor a Càstor i Pòlux, segons 

Diodor de Sicília. 

 

En temps d’Alexandre el Gran, es va perdre aquest costum, i Aristòtil va donar als colors i 

metalls el nom dels set planetes, al Sol l’or, a la Lluna la plata, a Venus el verd, i a Mercuri el 

porpra, vestint a cadascun d’aquests déus amb el seu metall i color. 

 

Altres anomenen els esmalts com a valors teològics, relacionaven l’or amb la fe, la plata amb 

l’esperança, la carnació amb la caritat, el blau amb la justícia, el verd amb la fortor, el negre 

amb la prudència i el porpra amb la temprança. 

 

Els antics heralds i reis d’armes van ser els primers en assentar les màximes i regles de la 

ciència heràldica amb els mètodes i van donar nom definitiu als colors, metalls i folres.  

4.4.1.- Les colors 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, les colors, en gènere femení en terminologia heràldica, 

són un tipus d’esmalt que compon el camper dels escuts d’armes. Aquests són la matèria i 

l’ornament de les armeries i es diu que el costum d’utilitzar-los prové de l’ús que en feien els 

grecs i els troians de variar el vestit segons el dia que era, pintant els escuts del mateix color 

que vestien. Altres historiadors asseguren que el seu origen prové de les Croades i torneigs 

medievals, perquè els colors permetien distingir als cavallers. Aquest costum el van prendre 

dels jocs del circ, en els quals havia quatre faccions: alba, rosea, veneta i pracina (blanca, 

                                       
13

 Extret del Diccionari General d’Heràldica. 
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vermella, blava i verda), afegint-hi després Domicià aurea i purpúrea i introduint-se el color 

negre pels que anaven de dol, tradició que ja utilitzaven els romans per a expressar els seus 

sentiments. 

 

Val a destacar que els heraldistes utilitzen gran varietat de colors, aspecte que va provocar una 

separació entre els colors primaris (vermell, blau, negre, verd, taronja14 i violeta) i els colors 

secundaris (marró, gris, vermell sang,...), rarament emprats.  

El color violeta, marró i negre, aquest darrer pels heraldistes alemanys, són esmalts neutres, és 

a dir que es poden considerar tant colors com metalls15. 

Als països com ara Alemanya, França i Espanya la llei heràldica marca que tan sols hi ha cinc 

colors, els colors vermell, blau, negre, verd i violeta, mentre que a països com a Anglaterra 

s’utilitzen un gran nombre de colors heràldics. 

Cada color, com tot altre element del blasó, té un nom heràldic que és important conèixer per 

tal d’interpretar correctament el blasonament dels escuts. Aquests noms específics provenen, 

certament, de la tradició però també per la seva eficàcia tècnica d’identificació. 

La nomenclatura establerta i oficial, encara vigent, és la següent: per al color blau atzur. Aquest 

mot prové d’Orient. 

Per al color vermell, el gules. Aquest mot és la derivació d’una paraula àrab, portada pels 

cavallers que feien les Croades, que per demostrar el record dels seus perills deien les 

paraules àrabs que coneixien. Com que els cavallers pintaven en els seus escuts les proeses 

que havien fet a Orient, agafaven tints naturals com ara la rosa, anomenada ghiul en turc, que 

tenyia de color vermell, per tant, és d’aquesta paraula turca d’on prové el nom gules. 

Per al color negre, el sable. Hi ha diverses teories sobre l’etimologia d’aquesta paraula, una 

d’aquestes assegura que la paraula ha agafat un doble sentit, ja que en un inici sable volia dir 

terra. L’altra teoria afirma que s’ha pres de la paraula alemanya zobel, marta negra, animal de 

pèl molt fi i curt que s’anomenava antigament sable.  

Per al color verd, el sinople o sinoble, ha estat dit així per haver-se trobat en la ciutat de 

Sínope, a Paflàgonia, una regió de l’Àsia Menor. Allà s’hi va trobar una espècie de mineral que 

deixava un tint de verd excel·lent. Aquesta etimologia la sabem gràcies a un manuscrit de l’any 

1400 que conserva el pare Ménestrier on parla sobre això. 

Per al violeta, el porpra. L’origen d’aquest mot és ben singular, prové d’un peix anomenat 

porpra, de curta vida, que agafat en l’època primaveral sua una espècie de pols llefiscós que 

tenyeix d’aquest color. 

                                       
14

 Segons la Societat de Genealogia i Heràldica de Catalunya l’ataronjat és un color primari, mentre que 
el Diccionari General d’Heràldica el classifica com a secundari i l’Enciclopedia de Heráldica no el 
menciona. 
15

 Dels metalls se’n parlarà al següent punt. 
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Per al gris cendrós (utilitzat molt rarament pels heraldistes alemanys), per al taronja ataronjat o 

aurora, per al marró castany (utilitzat antigament pels heraldistes alemanys però substituït pel 

sable) i pel vermell sang sanguini (utilitzat en l’heràldica anglesa). 

La confusió que va haver per l’establiment dels noms dels colors dels escuts d’armes, on no 

s’hi podia pintar el color sinó que s’havia de representar gràficament o de manera escrita, va fer 

que de vegades s’escrivís l’inicial del color, les primeres lletres de l’alfabet, els primers nombres 

començant pel 0, posant-ho en làmines, gravats i escultures amb les que simbolitzaven en ells 

els colors que no es podia expressar d’una altra forma. 

Però, la confusió fou resolta cap al segle XVII amb l’italià Silvestre Petra Sancta que en el seu 

llibre Armorials de Grans Famílies establí una representació gràfica de cada color i metall 

principal, que altres heraldistes estengueren als colors i metalls secundaris creant certa 

confusió entre ells. En el següent diagrama observem la representació gràfica dels colors 

primaris i alguns de secundaris: 

 

 

 

 

 

Els esmalts heràldics no tenen tonalitats, però centrem-nos en la coloració que haurien de tenir 

els colors. L’atzur i el sinople sempre haurien de tenir una tonalitat clara, mentre que el gules 

hauria de ser un roig vermellós, franc, brillant i lluent, és a dir, un vermell ben vermell. 

Les tonalitats que recomana la Societat Catalana d’Heràldica i Genealogia, prenent com a patró 

el sistema internacional Pantone16 són:  

- gules (vermell) = Super Warm Red U 

- atzur (blau) = 298 U 

- sinople (verd) = 375 U 

- sable (negre) = Extra Black U 

- porpra (entre morat i violeta) = 245 U 

- ataronjat = 123 U 

 

            

 

 

 

                                       
16

 És una empresa creadora d’un sistema de control de color per a les arts gràfiques, especialment 

emprat en el camp de les banderes. 

  Gules Atzur Sinople Sable Porpra Ataronjat 
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4.4.2.- Els metalls 
Els metalls són un tipus d’esmalt que cobreixen el camper d’un escut. De metalls tan sols n’hi 

ha dos: l’or, representat amb el color groc, i la plata, representada amb el color blanc. No 

obstant, en els inicis de l’art heràldic, els escuts d’armes portaven or i plata de veritat, però amb 

el pas del temps es va perdre el costum deixant tan sols un color marcat. Segons el Diccionari 

General d’Heràldica, escrit per Armand de Fluvià, alguns tractadistes consideren l’ermini17 un 

metall: l’argent. Altres heraldistes utilitzen, més rarament, el ferro i l’acer. 

L’or era bastant conegut en l’època d’Homer, que en els seus llibres descrivia ja els escuts dels 

seus guerrers daurats. L’espasa d’Agamèmnon tenia el puny d’or, i el ceptre d’Aquiles també. 

Aquest metall és representat gràficament amb punts. 

 

La primera vegada que es va servir plata o argent, segons Casidor, va ser al rei de l’Índia, que 

la va utilitzar per diferents coses. Erictoni la va portar primer a l’Àtica, segons la tradició grega. 

Però, els romans no van fer monedes de plata fins l’any 485 de la fundació de la seva capital: 

Roma. La plata, en època romana, va ser un metall molt valorat amb el que es feien tot tipus 

d’objectes luxosos als emperadors, abús que s’estengué per l’exèrcit, provocant que les armes 

i escuts fossin coberts amb plata, tal i com ens ho diu Plini. Els capitans, per conservar l’antiga 

disciplina, van voler corregir aquests luxes, i Escipió durant el siti de Numància va prohibir als 

seus soldats tenir grans gots i plats de plata. Aquest color era el distintiu d’una facció del circ 

creat per Dominicià. 

Aquest metall és representat gràficament amb el color blanc, és a dir, amb la forma de l’escut 

sense pintar. 

El ferro és un metall que va ser emprat pels heraldistes alemanys i italians, i és representat 

gràficament de la mateixa manera que el sanguini de l’heràldica anglesa. 

L’acer és un metall encara emprat en l’heràldica d’alguns països i es representa gràficament 

mitjançant un sembrat de creus minúscules. 

 

 

 

 

 

La Societat Catalana de Genealogia i Heràldica tan sols ha volgut regular la color de dos 

metalls (segons el sistema internacional Pantone): 

 

- or (o groc) = 871 U/ Process Yellow U 

- Argent o plata= 877 U 

                                       
17

 Tipus de folre del que parlarem en el següent punt. 
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4.4.3.- Els folres o pennes 
La Societat Catalana de Genealogia i Heràldica diu que els folres són combinacions d’esmalts, 

associats de manera convencional i estilitzada que recorda les antigues pells o pelleteries amb 

les quals, als segles XI i XII, els combatents recobrien els seus escuts per tal de reforçar-los i 

alhora protegint-los i decorant-los. 

Els principals folres són: 

 

- Ermini: són una espècie de motetes de sable sobre d’un camper d’argent, sense cap 

nombre determinat. En realitat, aquestes “motetes” representen cues d’ermini, que les 

seves pells es cosien de manera que les cues quedaven penjant. Aquest animal 

posseeix una pell completament blanca excepte l’extremitat de la cua que és negra. 

- Erminiat: es diu del folre d’ermini que les seves motetes són d’esmalts diferents. 

- Contraermini: és el cas contrari dels erminis, és a dir, les taquetes blanques i el camper 

de sable. 

- Contraerminiat: en aquest cas, l’ermini és de metall i el camper és de color. 

- Vair: hi ha diferents variants d’aquest folre. Aquestes són les següents: 

o Vair modern: consisteix en quatre tires horitzontals d’unes peces que tenen una 

forma de campaneta alternativament d’argent i d’atzur, aquestes han d’estar 

capiculades de manera que les bases de les peces d’atzur corresponguin amb 

les puntes de les peces d’argent. Aquestes campanetes poden aparèixer soles o 

en nombres determinats. 

o Vair ondat: les peces de la segona i de la quarta tira estan capgirades i les 

campanetes d’igual esmalt unides sense solució de continuïtat. 

o Vair antic: també es pot anomenar vair d’ondes. Les peces tenen la mateixa 

disposició que al vair ondat però la punta es troba arrodonida. Quan les tires del 

vair antic són verticals, s’anomena vair antic en pal. 

o Vair en punta: les peces d’igual esmalt són arrenglerades una sota l’altra, la 

punta d’una toca el centre de la base de l’altra. 

o Vair menut: té menys tires i peces que normalment. 

o Gran vair o beffroi: té menys tires i peces que normalment (les peces són més 

grans). 

- Vairat: es diu del folre de vair que les seves peces (campanetes) són d’esmalts 

diferents. Es parlarà de vairat de quatre esmalts quan aquest sigui de dos metalls i 

colors que s’alternin. 

- Contravair: són vairs del mateix esmalt. Produeix l’efecte visual d’unir les campanetes 

de dos en dos per la seva base, en lloc d’estar col·locades alternativament com al vair. 

- Contravairat: té la mateixa estructura que el contravair però les campanetes (ajuntades 

de dos en dos per la base) alternen el metall i la color. 
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- Potençat: folre tan sols emprat a Anglaterra que consisteix en un camper recobert 

completament per una repetició de potences (mobles amb forma de “T”) capiculades 

que no deixen espai buit entre elles i alternant metall i color. 

- Contrapotençat: també és un folre només utilitzat a Anglaterra, on les potences d’igual 

esmalt s’ajunten per les seves bases.  

 

4.4.4.- Primera llei de l’heràldica 
L’heràldica, com qualsevol ciència té lleis determinades que s’han de seguir per fer un escut 

d’armes. No obstant algunes d’aquestes regles inviolables admeten excepcions. 

Una de les regles inviolables de l’heràldica està dedicada als esmalts, aquesta consisteix en 

que no es poden sobreposar o juxtaposar un metall amb un metall o un color amb un color. 

Però, tal i com s’ha comentat anteriorment, hi ha colors considerats neutrals, que si que es 

poden combinar entre ells i amb altres colors. 

Aquesta regla té algunes excepcions, algunes degudes als errors que els artistes o heraldistes 

han anat cometent al llarg de la història. Les esmentarem per punts: 

 

- Quan les armes són d’enquerir, és a dir, extraordinàries. Llavors hi ha un motiu pel qual 

s’ha fet allò tal i com passa en els escuts d’armes de Michaeli, Duc de Venècia, que 

portava faixat d’atzur i de plata, carregat de vint-i-un besants (moble) d’or sobre faixes 

de plata. Però, aquests besants es van afegir a les antigues armes de la seva casa, que 

era l’escut faixat en memòria d’haver pagat als seus soldats en una guerra contra els 
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infidels, amb unes peces de cuir marcades, que després va recollir al tornar a la seva 

casa, i les va canviar pels dos metalls. 

- En els caps de vegades es poden trobar juxtaposicions de colors o metalls en motiu de 

concessions particulars dels sobirans. 

-  Les figures de carnació i al natural es poden posar indiferentment sobre metall o sobre 

color, ja que no són ni colors ni metalls. 

- Les brisures, és a dir, símbols que s’adopten per distingir membres de la família reial, de 

la reialesa espanyola o francesa sol tenir metall sobre metall o color sobre color. 

 4.5.- Figures o mobles 
Segons el llibre de Genealogía y Heráldica, les figures o mobles són totes aquelles 

representacions naturals, artificials o fantàstiques que s’inclouen en els escuts. 

El seu disseny busca fer al·lusió al simbolisme de la figura escollida, és a dir, a través d’un lleó 

demostrar la feredat i valentia de l’animal, destacant i exagerant els seus trets. 

Aquestes es poden distingir en tres grups bàsics: naturals, artificials, humanes18 i quimèriques o 

fictícies. 

Així doncs, establim la següent classificació:  

- Naturals: són aquelles figures inspirades en elements procedents de la natura. Dins 

d’aquesta categoria podem distingir: 

o Minerals: són elements que podem trobar al paisatge, els cossos celestes, 

algun fenomen atmosfèric, o força de la natura. Poden ser el sol, la lluna, els 

núvols,... 

o Animals: es mostren en la seva posició més agressiva i feroç, amb la boca 

oberta mostrant les dents, les urpes,... Sempre de perfil i mirant a la destra, amb 

el peu o la mà dreta han d’estar avançats com si l’animal “caminés”. Distingim 

tres tipus principals de posicions: el passant (caminant), el rampant (dempeus 

amb les potes davanteres alçades) i assentat o estirat. Alguns exemples de 

figures naturals animals poden ser l’àguila, el caragol, el cigne, la pantera, la 

serp,... 

 

 

                                       
18

 El Diccionari General d’Heràldica l’inclou dins de la categoria de figures naturals. 
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o Vegetals: aquestes figures intenten representar el món vegetal el màxim 

semblant possible amb les seves formes i colors originals. S’han de poder 

distingir les fulles dels arbres per tal de saber de quin arbre es tracta i s’han de 

mostrar les arrels del mateix. Poden ser el xiprer, l’alzina, l’olivera, la palmera,... 

 

 

- Humanes: s’hi representen parts del cos humà com ara el cap, els braços, les cames i 

peus o les mans. 

 

 

 

- Artificials: en aquest grup hi figuren tots aquells objectes inanimats o artificials, 

inclosos aquells creats per la mà de l’home. Dins d’aquest grup podem distingir les 

figures pròpiament heràldiques com ara el roc, el quinquefoli, la barrera, el carboncle,... i 

les figures comunes, que són aquelles relatives a la guerra, a la caça, la música, la 

navegació, les arts i els oficis. En ocasions poden tenir un nom específic heràldic. 

Alguns exemples poden ser la casa, l’àncora, el palau, la muralla, el pont, la vila,... 

 

- Quimèriques, fictícies o fantàstiques: en aquest grup s’inclouen éssers fabulosos 

creats per la imaginació humana que poden aparèixer en llegendes, contes populars,... 

En l’heràldica dels països mediterranis no solen aparèixer gaire mentre que en 

l’heràldica de la zona d’Alemanya, França i Anglaterra, apareixen amb freqüència.  

Aquestes figures també es poden representar passants, rampants, assentades,... 

Alguns exemples poden ser el fènix, el griu, l’hidra, el drac,... Així com el lleó és el rei de 
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la selva de l’heràldica, i l’àguila la reina dels cels heràldics, el griu és la figura quimèrica 

més emprada. 

 
 

 
 
 

 

4.5.1.- Tercera llei de l’heràldica 
La tercera llei de l’heràldica marca que qualsevol de les figures heràldiques s’ha de col·locar de 

manera que quan sigui una sola, estigui al centre de l’escut o peça, omplint-lo sencer, però 

sense tocar els seus extrems (excepte aquelles figures que anomenem movents, ja que donen 

sensació de moviment) i en cas de que siguin moltes han de disposar-se en proporció al seu 

nombre. 

 4.8.- Adorns externs o complements 
Són aquells ornaments que acompanyen l’escut 

fora del camper, pròpiament dit. El seu ús pot 

variar segons els gustos i les tradicions de cada 

nació, però amb major o menor mesura es 

mostren presents en tots els estils d’heràldica. 

Aquests, tots d’origen medieval, tenen la 

finalitat de diferenciar les dignitats i condicions 

del posseïdor de l’escut. Però, cal excloure tots 

aquells ornaments que la seva única funció és 

la d’embellir l’escut sense expressar cap tipus 

de contingut.  Els adorns que sí tenen 

significació heràldica es poden agrupar en 

diverses categories: els timbres (corones, 

elms,...), la cimera, els llambrequins, les 

insígnies, la divisa, les condecoracions, els 

suports i tinents i el pavelló reial i les banderes. 

  4.8.1.- Timbres 
S’anomena timbre a algunes peces que es col·loquen a la part superior de l’escut, és a dir, a sobre 

del cap. Aquest té un símbol distintiu dels rangs de noblesa o el càrrec del propietari, així doncs, 

són diferents segons el tipus de dignitat civil o eclesiàstica de la persona.  

Les més freqüents són: 
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- Corona: és un símbol distintiu de sobirans nobles, però que s’utilitza també en escuts de 

ciutats, províncies i regnes. Distingim diversos tipus: 

o Corona imperial: es representa esmaltada d’or, amb vuit florons i vuit puntes més 

baixes, acabades amb perles, amb escarlates i tres arcs o diademes cobertes de 

perles. Aquestes queden culminades amb un globus i una creu. 

o Corona reial : es representa de la mateixa manera que l’anterior, però amb quatre 

diademes iguals i menys elevades. 

o Corona de príncep: es representa de la mateixa manera que la corona reial però 

sense diademes. 

o Corona ducal: es representa amb quatre florons i quatre puntes més baixes, 

acabades amb tres perles en fila vertical o horitzontal 

o Corona de comte: es representa amb divuit radis que acaben amb perles. 

o Corona de vescomte: Es representa amb quatre puntes acabades amb perles. 

o Corona de baró: es representa mitjançant un cèrcol d’or que té un cordó amb perles 

enrotllat. 

o Corona mural: es representa mitjançant torretes sobre una muralla. Distingim:  

 De vegueria o diputació (a Catalunya): presenta 9 torretes, 

 De comarca: presenta 7 torretes. 

 De ciutat o vila: presenta 5 torretes. 

 De poble: presenta 3 torretes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Casc: és el senyal distintiu dels cavallers de qualsevol dignitat. En l’escut no pot 

sobrepassar els cinc setens de l’alçària d’aquest. Sempre va folrat de gules.  Consta de tres 

parts: el casc en sí, la visera i el pitet. L’elm del rei es representa de front, amb la visera 

oberta i esmaltat d’or. L’elm dels prínceps i nobles, es representa amb una visera de barres i 

esmaltat de plata.  Els elms de simples cavallers i escuders es representen amb un color 

d’acer natural, de perfil i tancat. Per últim, val a destacar que si aquest elm està orientat cap 

a l’esquerra, assenyala la condició de “bastard”. 
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- Tiara: és un timbre típic dels pontífex i es representa mitjançant tres corones ducals sobre 

un fons cònic. El capel, si és de cardenal, es dibuixa de color vermell i porta penjolls a cada 

costat (quinze borles en cinc sèries). 

 

 

 

 

 

- Capell: és el timbre de les dignitats eclesiàstiques de 

l’arquebisbe, del bisbe i de l’abat. El d’arquebisbe es representa 

amb deu borles en quatre sèries i es pinta  de sinople. El del 

bisbe es representa amb el mateix color però tan sols té tres 

borles en tres sèries. Mentre que el capel d’abat es representa 

amb tres borles en dues sèries i es pinta de color sable. Si el 

clergue no té ordes clericals, aquest haurà de ser violeta amb sis borles de color carmesí. 

Val a destacar, que hi ha tants capells com càrrecs eclesiàstics. 

 

- Birret: és propi de presidents del Parlament, cancellers i dignitats semblants. 

  4.8.2.- Cimera 
La cimera és una figura que es col·loca sobre l’elm o sobre la corona 

com a ornament del timbre. Inicialment tenia una funció de distingir els 

cavallers en els combats, però també va adquirir un sentit de galanteria, 

per tal com era al·lusiva a l’amor d’una dama, o bé per distingir les 

diferents branques d’una mateixa família. Generalment, es tracta de 

figures animals com ara lleons, aus,... que sempre miren cap a la destra. 

 A la Corona d’Aragó ja en trobem una en temps de Pere III, que 

s’adoptà un drac per cimera, que ja a la fi del segle XIV es confondria 

amb un ratpenat (Drac Pennat). Així doncs, l’actual escut del País 

Valencià, basat en l’escut de la Corona d’Aragó en temps de Pere el 

Cerimoniós, presenta el drac com a cimera així com l’escut de la Ciutat 

de València el ratpenat.  

  4.8.3.- Llambrequins 
Els llambrequins són cadascuna de les bandes de tela retallada, 

habitualment de fulles d’acant, que adornen el casc i cauen pels 

costats d’aquest i de l’escut. Han tingut diferents formes segons 

l’època, tot i que generalment es representen amb el color principal del 

camper de l’escut a la part exterior de la tela i amb el metall principal a 
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l’interior. No té suports, però en cas de que els tingui, aquests llambrequins seran curts i col·locats 

per sota dels cantons o per sobre d’ells. 

   4.8.3.1. Cinquena i sisena llei de l’heràldica 

La cinquena llei de l’heràldica marca que els llambrequins sempre han de ser dels mateixos esmalts 

que el camper i les figures de l’escut. 

 

La sisena llei de l’heràldica ens marca que qualsevol cimera de figures humanes, aus, animals,... 

han de ser col·locats de costat mirant a la part destre de l’escut, excepte els dels reis que han de 

mirar cap endavant i els bastards que han de mirar cap a la sinistra. 

  4.8.4.- Insígnies 
Conegudes també amb el nom de distintius de dignitat, són elements, que a més del timbre, solen 

acompanyar a l’escut. Les més habituals poden ser les claus (creu de St. Andreu quan es refereix al 

Papa), la mitra i el bàcul (per cardenals i bisbes), la maça (pels cancellers),... 

  4.8.5.- La divisa 
També coneguda amb el nom de lema o crit de guerra, és una figura emblemàtica amb una 

sentència o lema al·lusiu o representatiu a un noble, poble, ciutat,... Aquesta és col·locada al cap o 

al peu de l’escut. Parlem de divisa perfecta quan està composta per un cos (figura emblemàtica) i 

ànima (llegenda).  

  4.8.6.- Condecoracions 
Es representen penjant de l’escut de manera que envoltin la cinta de la divisa. No obstant, quan es 

tracta de creus d’ordes militars, es representen també mitjançant un dibuix com si es trobessin 

darrere de l’escut. Si l’amo posseeix més d’una condecoració, la més important s’ha de situar al 

centre del camper. 

  4.8.7.- Suports i tinents 
Els suports són figures animals que semblen sostenir o suportar el pes de 

l’escut. En cas de que siguin figures humanes anomenem a aquests 

suports tinents, i en cas de que sigui un altre tipus de figura ho 

anomenem directament aguantadors. 

  4.8.8.- Pavelló reial i les banderes 
El pavelló o mantell reial es representa envoltant l’escut, com si “l’abracés”, 

quan aquest pertany al rei. Les banderes se situen tres a cada costat de 

l’escut si aquest pertany a un militar, regne o república.
19
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 Informació extreta del Diccionari General d’Heràldica, Heráldica y Genealogía i Enciclopedia de 
Heráldica. 



                                     Del gules a l’atzur  
Estudi dels escuts gentilicis del Principat 

 

D. Fernández i Llaneza 38 de 75 

5.- Tipus d’armes 
Com s’ha perfilat anteriorment, les armes d’un escut són el conjunt de tots els elements interns 

(càrregues) i externs (acompanyament) que carrega o adorna un escut. Aquest pot estar 

composat per diferents figures, de colors fixes i determinats. Serveix per distingir famílies, 

dignitats, ciutats, corporacions, entitats, estats, etc. Segons la seva finalitat o característiques 

les armes poden ser: 

 Armes adoptives: emprades en virtut d’un contracte matrimonial, o d’adopció o de 

clàusula testamentària i que forçosament són estranyes a l’agnació de qui les 

adopta. 

 Armes d’aliança: armes afegides a les pròpies per haver-se emparentat amb 

d’altres famílies mitjançant unions o contractes matrimonials. 

 Armes al·lusives: la representació d’aquestes armes s’al·ludeix, pel significat, al 

nom de la família o localitat que fan referència.  

 Armes d’assumpció: assumides o adoptades per raó d’una empresa o fet gloriós. 

 Armes commemoratives: la figura o figures dels quals recorden un fet o actuació 

il·lustre, com, per exemple, les de Cristòfor Colom. 

 Armes de concessió: atorgades pel príncep, generalment per raó d’ennobliment, 

com a premi dels seus serveis. També es poden anomenar de privilegi. Carles V va 

atorgar a algunes ciutats de la Península i d’Alemanya la seva àguila imperial en les 

seves armes com a recompensa. Però, no sempre han d’estar a l’escut d’armes del 

sobirà del país, per exemple, el rei d’Anglaterra, va concedir a Lord Heathfield la 

fortalesa de Gibraltar per la seva defensa valerosa, però aquesta no consta a l’escut 

d’armes anglès. 

 Armes de dignitat: són les que fan conèixer un càrrec, dignitat o exercici de qui les 

porta. Així les claus i la tiara episcopal són armes de la dignitat papal, i els dos 

bastons creuats són armes, generalment, de l’exèrcit. 

 Armes de devoció: adoptades pels eclesiàstics, soles o empalades amb les 

gentilícies, per a significar un ideal o guia de llurs vides. 

 Armes d’origen: Armes que porten una peça o figura indicativa del país d’origen del 

llinatge o família. 

 Armes de pretensió: corresponen a llocs o països sobre els quals el príncep o el 

país que les porta suposa tenir el dret a altres regnes, províncies o estats. Un 

exemple pot ser l’any 1800 en que els reis d’Anglaterra posaven als seus escuts 

d’armes les flors de lis de França, per la seva antiga pretensió a aquest regne. De la 

mateixa manera que el rei de Dinamarca, té al seu escut les armes de Suècia, i el rei 

de Sardenya tenia les armes del Ducat de Saxònia. 

 Armes de sobirania: emprades pels sobirans i que pertanyen als dominis, terres, 

estats o senyorius que posseeixen. També són anomenades armes de domini. 
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 Armes de successió: incorporades a les seves els hereus d’alguns estats, feus o 

dominis, disposant-les segons la voluntat del testador. Aquesta és la causa perquè 

es multipliquen els títols d’algunes famílies i símbols d’aquestes. 

 Armes de comunitat: són aquelles que utilitzen els imperis, regnes, repúbliques, 

províncies, ciutats, companyies i altres corporacions. 

 Armes de patronat o protecció: són les utilitzades pels patrons, per les terres que 

posseeixen, o per obligació d’alguna fundació o alguna cosa semblant, afegint-les a 

les seves. 

 Armes de família: aquelles utilitzades per famílies particulars o regnes que 

serveixen per distingir les unes de les altres. Podem dividir-les en vuit tipus: 

o Parlants: representades per una càrrega que, d’alguna manera, té el 

mateix nom que la persona, ciutat, província o regne que les porta. 

També s’anomenen armes cantants. Un exemple pot ser l’escut de Lleó 

que ve representat per un lleó. Podem distingir les físiques, que la seva 

figura o càrrega és la mateixa que la del títol, o les abstractes, en que la 

figura o peça té una relació enigmàtica amb el titular. 

o Arbitràries: emprades per capritx, sense cap mèrit, per atribució pròpia, i 

que només serveixen per a distingir la família que les porta. 

o Armes pures: que no porten cap brisura i cap càrrega o senyal accessori 

i es mantenen tal qual van ésser adoptades o concedides. Hom les 

anomena també legítimes, plenes, veritables o regulars. 

o Armes d’enquerir: contravenen la llei heràldica de no posar metall sobre 

metall ni color sobre color i per aquest motiu cal indagar-ne la raó. El 

motiu, si no ha estat a causa de la ignorància de les lleis heràldiques, 

s’ha produït gairebé sempre per l’efecte del temps, que alterà els 

esmalts, i els artistes o reproductors han perpetuat l’error. 

o Armes brisades: que porten alguna brisura, que és un canvi que es fa a 

un escut d’armes per a distingir les branques d’una família i els bastards. 

o Armes infamades: modificades en alguna peça o figura per raó d’un 

càstig. 

o Armes carregades: se li carrega o se li afegeix una peça o figura com a 

premi a algun servei assenyalat.20 
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 Informació extreta de Leccions de Heráldica redactadas por D.J. Herrera Dávila y D.A. Alvear. 
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6.- L’heràldica llatina 
L’heràldica del sud de França, Portugal, Espanya i Itàlia està caracteritzada per no tenir gaires 

cimeres i tenir una forma gairebé única. L’heràldica portuguesa i espanyola, de vegades, pot 

incloure paraules a l’escut d’armes, mentre que en altres països no està permès com pot ser a 

Anglaterra. És coneguda pel seu ús extensiu dels quarterats que s’utilitzen per demostrar 

l’herència i els avantpassats de la persona en qüestió. A més, l’heràldica italiana està 

influenciada per l’Església Catòlica i per tant, alguns d’aquests presenten elements referents 

amb aquesta. 

 

L’heràldica espanyola (malgrat podem distingir la castellana i catalana), va néixer cap al segle 

XII sent simple i elegant, iniciant un període de declivi, on els escuts ja no feien cas de les 

normes heràldiques, el segle XVII que no se’n recuperà fins el segle XIX. Actualment, aquesta 

es troba en un període de “renaixement”. Trobem diferents tipus d’escuts: el rectangular, 

quadrilong i arrodonit en la part inferior (en proporció de cinc d’amplada i sis de llargada), el de 

“pell de toro”, menys comú, però molt utilitzat pels carlistes al segle XIX. Aquest s’anomena així 

perquè sembla la pell adobada d’un bou i podem distingir diferents tipus del mateix escut 

segons la pronunciació de la corba. Degut a la influència de la heràldica francesa en 

l’espanyola també trobem escuts francesos gairebé quadrats permetent quarterar amb facilitat.  

Així doncs, arrel d’aquests escuts també es van formar d’altres que combinaven les 

característiques. 

 

Quant a l’heràldica portuguesa podem dir que s’assembla molt a l’espanyola tot i que aquesta 

posa els lemes i divises en les bordures. 

 

 

 

 

 

 

L’heràldica italiana es caracteritza per no seguir rígidament les normes heràldiques així com el 

dibuix d’aquest escut obeeix a l’artista.  

Els escuts més comuns solen ser: els ovalats, els 

de “cap de cavall” i l’escotadura (molt poc utilitzada 

en altres heràldiques. Els esmalts utilitzats són molt 

semblants als de l’heràldica portuguesa o 

espanyola, però val remarcar que s’utilitzen molts 

folres i el metall de l’acer. 
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 6.1.- Heràldica als Països Catalans 
L’estudi de l’heràldica als Països Catalans ha estat abandonada durant molts anys, i la majoria 

d’heraldistes i tractadistes del país estan d’acord en que manca un estudi i anàlisi dels 

armorials catalans. Desgraciadament, els armorials més antics no remunten abans del segle 

XV, car el primer armorial data de la primera meitat del segle XVI, produint una desconeixença 

anterior dels escuts catalans i de  les famílies que els posseïen. Malgrat això, pot ser que es 

trobin alguns armorials anteriors ja que el primer armorial deriva de fonts del segle XV. 

Tanmateix, la mancança d’aquests es pot suplir amb l’obra Sigil·lografia catalana de Ferran 

Sagarra, que recull uns 5807 segells amb escuts heràldics i gran part d’ells són medievals. 

Val a dir, que el desinterès en aquest camp també ha vingut propiciat pels fraus. Aquests eren 

produïts per heraldistes que amb ànim de lucre atribuïen certs escuts a reis o comtes molt 

anteriors al naixement de l’heràldica. Un bon exemple podria ser el mossèn Jaume Febrer, que 

va publicar un llibre Trobes que deia tenir l’escut de Jaume I i de Pere el Cerimoniós, aquest 

frau fou advertit per Milà i Fontanals, malgrat no fou fins el 1912 que Manuel de Montoliu el 

descobrí. 

 

A Catalunya hi ha importants centres heràldics, o més ben dit, d’interès per l’estudi dels seus 

escuts com poden ser: la Catedral de Barcelona, de Girona i de Tarragona o bé Vallbona de les 

Monges i el Monestir de Pedralbes. 

 

L’heraldista Garma i Duran, fent cas dels seus antecessors i gairebé tots els successors, va 

assegurar que l’aparició del primer escut català va aparèixer a mans del comte Guifred I el 

Pilós, tal i com ens relata la llegenda abans de morir, Carles II el Calb li mullà els dits en la seva 

ferida sagnant i aplicà els dits en un escut daurat, donant pas a les quatre ratlles verticals que 

representarien el Principat de Catalunya. 

Però, amb el pas del temps, s’ha descobert que els blasons pròpiament dits van néixer arran de 

les Croades a Terra Santa com a emblemes personals dels cavallers perquè fossin reconeguts 

en el camp de batalla. Aquest emblema va començar a ser un dret de propietat exclusiva i va 

esdevenir transmissible, provocant que no tan sols aparegués en els escuts dels cavallers sinó 

que també en les seves vestimentes, segells,... Ja al segle XII, al nord de França s’utilitzaren 

segells identificatius en actes escrites. Des d’allà el seu ús va es estendre per la resta d’Europa 

i aviat arribà a Catalunya on s’utilitzà, segons sembla, per primera vegada per Ramon 

Berenguer IV l’any 1157 en un segell amb les “barres catalanes”. Aquest emblema va 

esdevenir el representant del Comtat de Barcelona, i més tard, distintiu general de tots els 

regnes de la Corona d’Aragó. 

 

Els blasons van passar a adornar les cases, castells, palaus i estances d’arreu així com també 

estaven presents en objectes personals. 
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La situació heràldica dels Països Catalans no fou una excepció malgrat la seva falta d’estudi, i 

per tant podem establir les següents característiques d’aquesta heràldica: 

 

- Predominen les armes parlants, és a dir, aquelles que remeten al nom de la família que 

les porta, per simple representació (un exemple pot ser la família pera que porta una 

pera), per fonètica (per exemple la família Alòs porta una ala i un ós) o bé per al·legoria 

(per exemple la família Sabater porta una sabata). 

- Abunden els escuts en forma de losange  (estrany a França i Anglaterra) i també la 

forma de triangle curvilini. Més tard, s’imposà a gairebé tota la Península l’escut 

quadrilong amb la punta arrodonida. 

- Quant als escuts de municipis es pot afirmar que hi predominen els pals, les faixes, les 

bordures,  i els xebrons. 

- Quant a les figures més emprades són els lleons (animals), el griu (quimèrica), els 

monts florits (artificial) i les torres, palaus i castells (artificials). 

- S’emprava bastant la combinació d’armes per tal de deixar clar les vinculacions o 

herències. Ja al segle XV es van començar a fer escuts de dos cognoms (matern i 

patern), que al segle XVII per influència francesa, van afegir-s’hi fins quatre, vuit o setze 

cognoms. 

- Quan el cap d’un llinatge noble no tenia fills mascles, donava en herència el seu 

cognom per tal de que no es perdés, fent que s’adoptés el cognom de la filla com 

cognom familiar i l’escut també. No obstant, aquestes condicions no sempre es van dur 

a terme. 

- L’heràldica als Països Catalans no només va tenir representacions en els estaments 

més alts (nobles i eclesiàstics), sinó que també l’utilitzaren, més tard, burgesos, 

ciutadans, serfs,... armes generalment parlants que poden encara mostrar-se en les 

cases pairals catalanes (damunt de la porta principal). Així doncs, diem que l’escut 

heràldic gentilici, que distingeix un llinatge d’un altre, no té perquè mostrar la noblesa 

del llinatge representat. 

- Algunes figures tenen un disseny diferent a l’heràldica castellana o francesa (com ara 

els castells, monts floronats, rocs,...) 
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7.- Introducció al Marc Pràctic 
En el Marc Pràctic, em disposaré a verificar les meves hipòtesis esmentades anteriorment. Així 

doncs, gràcies a diverses visites, entrevistes i la introducció al món de l’heràldica en el Marc 

Teòric, he plantejat aquesta part més aviat pràctica. Constarà de diverses parts, malgrat no 

totes serviran per verificar les meves hipòtesis sinó que seran una eina o un procés més per 

fer-ho. 

 

Una d’aquestes eines serà un model de blasonament de l’escut d’Espanya, ja que és 

plenament objectiu i “fàcil” degut a que està regulat per una llei de la Constitució espanyola.  

També mostraré els processos que he hagut de seguir per tal d’elaborar allò que permetia 

comprovar les meves hipòtesis. D’aquesta manera hi consta la biografia del Sr. de Fluvià a més 

de la part de l’entrevista en que li feia preguntes sobre l’heràldica, on s’ha volgut obviar la part 

en que m’ajudava o em recomanava com dissenyar i plantejar el meu treball, i les diverses 

visites que vaig haver de fer sigui per replantejar o revisar les meves idees d’aquesta secció o 

sigui per fer-la que constaran explicades en una fitxa on hi hauran les dades principals del lloc 

on s’ha anat, els objectius (per què s’hi ha anat), la visita i els resultats que s’han pogut treure 

d’aquesta. 

Primerament, calcularé la freqüència relativa (percentatge) de les inicials dels escuts de 

cognoms catalans recollits en el Nobiliari General Català de Fèlix Domènech i Roura  que conté 

4000 escuts aproximadament de Catalunya, València, Mallorca i el Rosselló. Un cop tingui 

aquestes dades tan útils ja podré començar a enregistrar en una taula (la qual seguirà un 

model semblant al de blasonar però separant les característiques de cada escut en apartats) 

totes les característiques dels escuts necessàries ja que sabré el nombre d’escuts que hauré 

d’analitzar de cada inicial21. D’aquesta manera també podré demanar fotocòpies digitalitzades 

per tal de poder treballar també a casa.  

Un cop hagi analitzat els 200 escuts proposats (que representen el 5% del total de la 

compilació) efectuaré uns gràfics per tal de veure clarament els resultats i fer-ne unes 

conclusions. 

Val a dir, que no tan sols s’intentaran demostrar les hipòtesis plantejades a la introducció sinó 

que també s’enregistraran característiques dels escuts que es trobin curioses o interessants de 

les quals també se’n faran gràfics i se’n comentaran els resultats. Alguns exemples podrien ser 

les armes parlants (o “no parlants”), les particions que hi apareixen (regulars, irregulars o 

nul·les), les peces (honorables, de segon ordre o disminuïdes),... 

                                       
21

 El criteri d’elecció de les planes serà purament atzarós així com la dels escuts, que es basaran seguint 

la següent fórmula: o

o

n total escuts fotocopiats

n total escuts per analitzar

. 
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8.- Blasonar un escut 
Blasonar un escut és explicar les diferents peces de les que consta, la seva forma, la seva 

posició i colors tot utilitzant la terminologia pròpia de l’art heràldic. 

La manera de blasonar és diferent a les nacions, distingim dues maneres principals de 

blasonar: 

 

- “A l’alemanya”: blasonament propi dels alemanys i castellans consistent a esmentar 

primer les peces i els mobles de l’escut i acabant pel camper.  

- “A la francesa”: manera de blasonar pròpia dels francesos, anglesos, italians i catalans 

que comença per la descripció del camper i continua les peces i els mobles, el seu 

nombre, la seva situació i els seus esmalts. 

 

Els adorns exteriors de l’escut es blasonen començant pels llambrequins i la corona, seguint 

per la cimera, els tinents o suports, el pavelló reial, amb totes les parts que hi consti i 

últimament la divisa o lema, explicant l’esmalt i particularitats de cada adorn. 

 

Heus aquí un exemple del blasonament de l’escut del Regne d’Espanya (regulada per la Llei 

33/1981 sancionada el 5 d’octubre) : 

Escut quarterat en creu: 1r. camper de gules amb un 

castell de tres torres d’or, aclarit amb atzur i maçonat 

amb sable (armes parlants del Regne de Castella); 2n. 

Camper de plata amb un lleó rampant porpra, 

lampassat i unglat de gules i coronat amb una corona 

d’or (armes parlants del Regne de Lleó); 3r. camper 

d’or amb quatre pals de gules (armes de la Corona 

d’Aragó); 4t. camper de gules amb una cadena d’or 

passada en creu (sautor i en orla) i carregada en 

l’abisme d’una maragda de sinople (armes del Regne 

de Navarra); gaiat curvilini a la punta i abaixat d’argent, 

amb una magrana al natural tijada i fullada de sinople i oberta de gules (armes parlants del 

Regne de Granada); sobre el tot, un escussó ovalat d’atzur amb tres flors de lis i la bordura de 

gules (armes de la dinastia Borbó-Anjou). 

Al timbre, la corona reial del Regne d’Espanya; acompanyat de dues columnes argentades amb 

la base i el capitell d’or, recolzades sobre ones d’atzur i plata (tres i dues), somades d’una 

corona imperial a la columna destra i una reial a la sinistra, ambdues d’or; i una cinta de gules 

envoltant les columnes amb la divisa “PLVS VLTRA” (=més enllà) en lletres d’or, la primera 

paraula a la destra i la segona a la sinistra. 
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9.- Biografia d’Armand de Fluvià 
Armand de Fluvià i Escorsa va néixer a Barcelona l’any 1931. És un genealogista i heraldista 

català fill d’Armand de Fluvià i Vendrell (1901-1967), destacat pianista i compositor català i de  

Maria Escorsa i Benages. Fou net de Pius de Fluvià i Borràs, autor teatral germà del 

compositor Manel de Fluvià i Borràs. 

 

Va cursar el batxillerat al Reial Col·legi de les Escoles Pies de Sarrià i 

al Santa Anna de Mataró, ambdós tenien un règim d’internat. Al 1950, 

va ingressar a la Facultat de Dret de Barcelona i en sortí llicenciat el 

1959, després d’haver fet les Milícies Universitàries al campament de 

Castillejos durant els estius de 1952 i 1954. També va fer les 

pràctiques d’alferes d’infanteria a Palma de Mallorca durant quatre 

mesos. Al 1960 va ingressar al Col·legi d’Advocats de Barcelona. En 

aquell mateix any va fer un curset de formació professional al Col·legi 

fent pràctiques, passant pel bufet de Josep Antoni Castellà i Beltrí i més tard amb Francesc 

Maria Manich i Moragas. 

Més tard, va començar un curs de Paleografia i Diplomàtica 

a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de 

Barcelona, que estava a càrrec de Felipe Mateu y Llopis, tot 

obtenint la diplomatura en genealogia, heràldica i nobiliària 

al 1963. Després, es va dedicar a ser professor de 

genealogia i heràldica a l’Instituto Luis de Salazar y Castro 

de Barcelona del 1961 al 1963. Va continuar dedicant-se a 

ensenyar de 1984, any en que va obtenir el premi 

d’Arenberg de genealogia, al 1994. Des del 1985 és 

membre de l’Académie Internationale d’Héraldique.  

 

Actualment és un especialista en genealogies catalanes i en dinasties dels comtes dels Països 

Catalans. Fou fundador i president des del 1983 al 2007 de la Societat Catalana de 

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. És membre de l’Institut d’Estudis 

Gironins des del 1967 i va ser soci numerari de l’Institut d’Estudis Empordanesos des del 1967 

fins al 1993. És assessor de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona des del 1983 i de l’Arxiu 

Nacional de Catalunya des del 1983. 
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Al 1953, va formar part del partit monàrquic Joventut 

Espanyola d’Acció (JEA), quatre anys més tard fou 

empresonat per la seva activitat política en el règim 

franquista. Va participar en “la Caputxinada” duta a terme 

entre el 9 de març i l’11 de març del 1966 i va formar part del 

secretariat polític de Joan de Borbó, comte de Barcelona. 

Malgrat això, es va decantar cap a l’independentisme català i 

la defensa dels drets dels homosexuals. Al 1976 va ingressar 

al partit Convergència Socialista de Catalunya (CSC), que va 

abandonar al 1979 per a fundar el partit Nacionalistes d’Esquerra (Nd’E). El 1985 el partit va 

patir una escissió a la qual s’hi uní, es creà el partit Moviment d’Esquerra Nacionalista (MEN). 

Des del 1980 és l’Assessor d’Heràldica al Departament de Governació de la Generalitat de 

Catalunya, i des del 1981 fins al 1993 fou un membre i activista de la Crida a la Solidaritat en 

Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes. El 1994 va entrar en l’Orde dels Sants 

Maurici i Llàtzer, entitat de Cavallers sense ànim de lucre que fan caritat, construeixen orfenats, 

ajuden als hospitals,... Ha fet nombrosos anàlisis dels escuts heràldics de Catalunya, les seves 

entitats i poblacions. 

1El 1970 va fundar el Movimiento Español de Liberación Homosexual  (MELH), quatre anys 

més tard va donar un curs d’antropologia sexual a la Universitat Catalana d’Estiu.  El 1977 va 

ingressar en la Comissió de Defensa dels Drets Humans  del Col·legi d’Advocats i el 1979 va 

començar a formar part d’Amnistia Internacional. Va ser la primera persona de l’Estat espanyol 

en reconèixer el seu estat com a homosexual. El 1977 i el 1978 va participar en la marxa de 

gais de Nova York (ambdues el 28 de juny). El 1980 va donar un curs a la mateixa universitat 

sobre el feminisme. Fou el fundador i primer secretari del Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya. És president de l’Institut Lambda i membre de l’Institut Català de Sexologia i la 

Societat Catalana de Sexologia. Al 1996 va cedir els seus documents bibliogràfics a la 

Generalitat de Catalunya, mentre s’estava oposant al canvi del símbol heràldic aprovat per 

l’Ajuntament de Barcelona. L’any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi. 
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10.- Entrevista al Sr. Armand de Fluvià 
El Sr. de Fluvià, viu en una casa modernista de la Rambla Catalunya. La seva casa està 

decorada amb gust i amb algunes fotografies antigues. Hi té una saleta on hi figuren diferents 

fotografies en blanc i negre i el seu escut familiar, és a dir, el seu escut nobiliari. 

Les preguntes proposades i respostes van ser les següents: 

 

- Què és l’heràldica? 

Bé, l’heràldica és la ciència que estudia els 

escuts. Els escuts tant siguin gentilicis ,o sigui 

de persones, famílies millor dit, com els 

escuts em... cívics, o sigui de ciutats, pobles, 

viles, comarques, etc. o nacionals, o els 

escuts corporatius ja que abans tots els 

gremis tenien els seus escuts, els de les 

universitats. Eh... què més? Els de les 

corporacions... no? Després estaria l’heràldica 

industrial si tu agafes una ampolla de vi o de 

cava veuràs que totes tenen escuts o així o escorxes  també tenen els seus escuts, doncs 

l’heràldica de la indústria. I finalment l’heràldica esportiva, quin club és el que no té el seu 

escut? Que estigui bé o malament és una altra cosa, perquè la majoria estan malament. Però 

com que ells no tenen ni idea d’heràldica doncs fan el que els hi...el que els hi surt. I per tant 

l’heràldica, no és allò que la gent es pensava  que només era cosa de reis i de nobles doncs es 

pot veure que tothom està relacionat amb això de l’heràldica. I això s’ha escampat per tot el 

món va néixer a l’edat mitjana, cap al... a la meitat del segle XII a l’Europa Occidental central en 

el que seria avui doncs l’Alsàcia, la Lorena i el Luxemburg, i va néixer per la necessitat en el 

camp de batalla de distingir l’enemic, amb la cota de malla que només deixava veure la cara, si 

hi fiques el casc que només deixa veure els ulls, no saps contra qui lluites. Llavors van dir: com 

ho podem fer? Doncs van començar en els escuts defensius pintar unes marques i així mentre 

estaves lluitant per una família i això, és quan neix. L’escut més antic que es coneix d’Europa 

és del 1138, si no m’equivoco, d’un comte de Vermandois, a França. Però el segon més antic 

d’Europa és el dels Comtes de Barcelona, de l’any 1150. Així que és el més antic de la 

Península i el segon d’Europa. 

 

- Què és un escut? 

Doncs un escut és una superfície, que originàriament era un escut defensiu dels combatents, 

que després va adoptar diferents formes. I és una superfície on... una superfície dins d’un 

perímetre, una superfície que es diu camper a on hi pintes o hi dibuixes eh... particions o peces 
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(pals, bandes, faixes, barres, creus o el que sigui) o figures (vegetals, animals, artificials, 

fabuloses o quimèriques que hi pots dibuixar allà). 

 

- Em... bé, no hi ha massa gent o potser és una disciplina una mica que està en un 

procés més recessiu, que menys gent coneix... 

Bé, jo crec que és el contrari. Jo crec, home des de que vaig fundar la... Societat Catalana de 

Genealogia i Heràldica que hi vaig haver de sortir, i ara he fundat la Institució Catalana de 

Genealogia i Heràldica, amb els cursets que es fan cada any i les conferències o així, sembla 

que la gent s’hi afecciona m... més. I sobretot pensa que jo estic des de l’any 80 a la 

Generalitat al Departament de Governació  faig tots els informes dels escuts i banderes dels 

municipis de Catalunya. En porto fets més de 800 i pocs i ja hi ha molts que s’han oficialitzat, 

etc. O sigui que jo no diria que estigui en recessió.  

 

- Llavors, d’on li prové aquesta vocació per l’heràldica? 

Ehhh (s’ho pensa)... doncs bé, jo crec que ha sortit de la genealogia. A la meva època, el 

col·legi s’estudiava d’una manera molt diferent la història era a base de les llistes dels reis, ens 

sabíem de memòria els reis gots eh... des de Ataulfo....fins al final. Ens els sabíem i els podíem 

recitar, no. I aleshores jo tenia un llistat, a mi la història sempre m’ha agradat, i hi sortien divuit 

Lluïsos a França, i volia saber quina relació hi havia entre aquests divuit. I és quan vaig 

començar doncs així i es va anar escampant... ehh... tinc un programa de genealogia que hem 

fet aquí que és el millor que hi ha, sobretot adaptat, a Catalunya i Espanya, eh... a on tinc 

introduïts tots els sobirans del món des d’abans de Crist fins ara, vaig fent, no s’ha acabat, de 

moment porto una mica més de 50000 persones introduïdes. Amb totes les dades de 

naixement, matrimoni, defunció, títols, anys de poder, etc. i apretes un botó i et surten tots els 

seus descendents, apretes un altre botó i et surten els ascendents, apretes un botó per si vols 

saber... vull veure quina relació té el rei Joan Carles amb Genghis Khan, saps qui era Genghis 

Khan? Ho saps? Doncs, sí, i “rrrum”, i resulta que és descendent de Genghis Khan.   

I aleshores a través de la genealogia, doncs totes aquestes famílies nobles tenien escuts i em 

vaig interessar pels escuts. Però primer va ser la genealogia. 

 

- Podríem dir que l’heràldica és un art? 

El què? 

  

...un art? 

És un art. És una ciència o disciplina i un art també. L’art heràldic, i tant. I pots veure per la... 

textura o pel dibuix d’un escut, doncs saber de quin país és i de quin segle és.  
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- Al llarg de la història hi ha hagut oficis relacionats a fer escuts o centrats en el 

treball de l’heràldica? 

Bé, doncs ja només hi ha hagut els heraldistes, aquelles persones especialistes amb l’heràldic. 

Els heraldistes eren primer els heralds, tots els monarques i senyors feudals tenien el seu 

herald, i la missió era, per exemple, després de la batalla pel camp de batalla anar identificant 

els morts i ferits per l’escut que tenien. I també en els torneigs, els heralds eren els que 

autenticaven que aquell escut corresponia al combatent i portaven uns llibres que són  els 

armorials on estaven adscrits amb la família tots els escuts en el nom d’aquesta.  

 

- Bé, ja ho ha esmentat una mica abans, però... hi havia diferents corrents 

artístiques? És a dir, al Renaixement els escuts eren diferents que al Barroc? 

Sí, evidentment al Barroc són molt més recarregats, hi ha el que se’n diu cartutxos o 

encaputxats que són... tota una espècie com de marcs que hi ha al voltant, no són els 

llambrequins eh... és més, Barroc, les figures no perden... es fan més petites i ballen en els 

escuts. En fi, es pot veure si un escut és del Barroc, però també pot haver gent que com no 

saben heràldica dibuixin un escut imitant el Barroc i que no sigui així. I el... el, diguem la 

representació de més autèntica, més maca i més d’això és la medieval. I per això, avui dia els 

artistes heraldistes, intenten doncs retornar la senzillesa i simplicitat de les figures que no 

poden.... que sempre han de ser planes, no han de tenir ombres, ni perspectives, i... per 

exemple amb un arbre les gules han d’anar separades, s’ha de poder identificar quin arbre és... 

en fi, hi ha tota una sèrie de normatives i lleis de disseny heràldic que s’han de seguir, tot i que 

els dissenyadors d’avui dia s’ho passen per “la torera” i diuen eh... “això de l’heràldica és 

medieval i avui dia pots fer tu el disseny”, i fan unes barbaritats que... bé, per modernitzar o 

actualitzar els escuts, i com que no tenen ni idea d’heràldica, doncs la “pífien”. Com va passar 

amb l’escut de Barcelona, per exemple, fa uns anys. Jo vaig posar un contenciós administratiu i 

vaig guanyar a l’Ajuntament, i han hagut de canviar l’escut i la bandera. 

 

- Hi ha diferents escoles d’heràldica? 

No, no no (riu). No. Aquí no hi ha ni escoles de disseny heràldic. Ara a la Institució  Catalana de 

Genealogia i Heràldica volem fer també uns cursets sobre disseny heràldic. Perquè la gent 

sàpiga més o menys una mica més. Però no, no hi ha escoles.  

 

- Actualment, té algun sentit, per exemple, jo començar un escut de la meva 

família? 

Eh... bé, m’agrada que diguis escut de família perquè no hi ha escuts de cognoms. Com la gent 

es pensa. I quan cauen i van allà i diuen: “miri, aquí té el seu escut, si li interessa poder penjar-

lo a l’entrada o el que sigui, són mil “peles” o tal i... ja és el seu escut”.  
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Doncs bé és l’escut d’una altra família, i homònima, o sigui que es diu igual, i l’han agafat i els 

hi plantifiquen amb ells.  Si ara jo, per exemple, veig una persona que porta el meu escut i no 

és de la meva família... li puc dir: “escolta, això és propietat de la meva família, i tu no ho pots 

portar...” Ho entens?  

I per tant, avui dia jo per exemple com a Conseller Heràldic de Catalunya per un nomenament 

presidencial, puc fer certificacions d’armes, a persones, perquè en principi, només tenen escut, 

mentre no se’m mostri el contrari, les famílies nobles.  

Però, jo puc certificar armes d’alguna persona que ell i els seus descendents, homes i dones, 

sota la línia masculina, sota el del primer cognom, doncs les puc certificar. De fet, ja ho he fet 

algun cop, tant a empreses com a persones. Sempre si no és noble, perquè si és noble ja té 

escut. Però sempre que no posi a dalt com a timbre que se’n diu, un casc o una corona, que en 

aquest cas representa diferents graus de noblesa i a la corona de rei.  

 

- A França i a Castella hi ha diferents formes d’escut? 

Sí, sí, però tampoc mmm... o sigui hi ha l’escut francès, és el que se’n diu... bé, també hi ha 

una evolució de l’escut, primera un escut amb forla, o sigui un escut amb forma d’ametlla, que 

era molt llarg, que servia també pel combatent per dormir-hi al damunt i que era prou llarg, no? 

Per a defensar-se, eh...va evolucionant, es van fent més rodó i no tan llarg i hi ha diferents 

formes. 

En heràldica, hi ha l’heràldica catalana, gentilícia, que el que se’n diu té un escut eh... mm... 

quadri...rectangular quadrilong , o sigui rectangular... (ensenya un anell amb un escut) aquest 

per exemple, és un escut rectangular quadrilong arrodonit, que es pot dir que és l’escut ibèric, 

la Real Acadèmia diu que és l’escut espanyol, eh...però com que a Portugal també el tenen jo 

el dic escut ibèric. 

El francès té una petita variant, i els italians també són diferents i després el que usem en els 

escuts, cívics, cívics, municipis i tal, és l’escut cantonat, o sigui, és un quadrat recolzat sobre un 

dels seus vèrtex. Sempre que vegis l’escut d’un poble o vila veuràs que té l’escut cantonat i la 

corona que indicarà la categoria del municipi: si és poble, vila o ciutat. 

 

- És l’heràldica única a Europa? 

No, no, és a tot el món. Es va... es va estendre a tota Europa a Amèrica,... i en fi, no hi ha país 

que no tingui el seu escut... eh...o província, o comarca...  

 

- Però el continent originari és Europa? 

Sí, sí, sí. 

 

Moltes gràcies per tot Sr. Armand de Fluvià. 
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11.- Visites 
 
Fitxa tècnica 

 

Lloc: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 

 

Situació: Sant Cugat del Vallès 

 

Funció: és la institució cabdal del país que 

s’encarrega d’aplegar, conservar i difondre el 

patrimoni documental de Catalunya així com 

també ingressa, recupera i gestiona la 

documentació generada per la Generalitat i 

intenta recuperar tota aquella altra documentació, que segons marca la legislació, té una 

especial rellevància en el coneixement de la història de Catalunya. 

 

Descripció: és un edifici de nova planta que ocupa un solar de 17.700 metres quadrats amb 

una superfície construïda de 12.625 metres quadrats que pot ser ampliable. Per la seva 

construcció es van redactar tres projectes diferents, però finalment la nova seu va ser obra de 

l’arquitecte Josep Benedito i Rovira amb un disseny molt funcional. Està format per quatre 

grans blocs connectats entre sí per un pati interior. Les dues primeres plantes estan destinades 

al servei mentre que les quatre superiors als dipòsits i el soterrani el magatzem i instal·lacions 

diverses. Aquests dipòsits reuneixen les característiques dirigides per garantir la conservació 

dels documents. Es divideix en: Àrea dels Fons de l’Administració, Àrea dels Fons Històrics, 

Àrea dels fons d’Imatges, gràfics i audiovisuals, Àrea de Reprografia i Noves Tecnologies, 

Laboratori de Restauració, Biblioteca de l’ANC, Àrea de Difusió i Comunicació i Arxiu de 

Complement. 

 

Petita història: la idea de construir un edifici que recollís tot el patrimoni cultural català va 

néixer el 1931 de mans del Departament de Cultura de la Generalitat. No obstant, la proposta 

no s’acomplí fins 1936. Inicialment, se situà al Palau Episcopal, tot i que al 1938 amb l’avanç de 

la Guerra Civil l’Arxiu es traslladà a Pedralbes fins que veient el perill de la guerra, els 

documents es dispersaren per Catalunya. Amb l’entrada de les tropes franquistes totes les 

tasques de l’Arxiu acabaren i no fou fins el 1980 que la Generalitat reprengué el projecte de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
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La meva visita 

 

Objectiu: rebre assessorament sobre el marc pràctic de la meva tesina i prendre contacte amb 

la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, amb seu 

a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

 

La visita: vaig tenir la possibilitat d’entrar a la sala o despatx on es reunien els representants 

de la Societat i els vaig explicar el tema de la meva tesina de manera resumida així com vaig 

voler que em guiessin per tal de poder fer un millor marc pràctic. D’aquesta manera van 

proposar-me diferents opcions a fer (les quals no he pogut fer totes degut a la seva 

complexitat): fer un model de blasonament, analitzar una mostra d’escuts i fer uns gràfics 

associant els esmalts i metalls més comuns així com la freqüència de les figures que apareixen 

als escuts.  

 

Resultats: vaig informar-me més sobre el món de l’heràldica i vaig rebre un exemplar d’un 

quadernet de Recopilació heràldica de les biblioteques i arxius de Barcelona i del llibret 

Diccionari heràldic. Índex de càrregues heràldiques dels escuts de l’Adarga Catalana d’Armand 

de Fluvià i Escorsa. Em van guiar en el marc pràctic remarcant-me que em centrés en un segle 

o font bibliogràfica. També vaig agafar la idea de fer un model de com blasonar un escut. 

 

E-mail de contacte amb la SCGHSVN: 

Benvolguts Srs. de la SCGHSVN, 

Em dic Daniel Fernández Llaneza i sóc un alumne de l’Escola l’Horitzó de Barcelona (Passeig 

de la Bonanova,7). Actualment estic fent un treball de recerca sobre Heràldica dirigit per la 

meva professora d’Història, i m’agradaria poder contactar amb algú de vostès per poder 

realitzar unes preguntes relacionades amb el meu treball d’investigació. 

Els prego que responguin el més aviat possible al meu correu 

electrònic danielfllaneza@gmail.como bé al número de telèfon 93 200 93 54 (casa) o 626 82 70 

71 (mòbil). 

 Moltes gràcies per la seva atenció. Atentament, 

                                                                                                                                                          

                                 Daniel Fernández i Llaneza 

Al cap de poc temps vaig rebre una resposta. Em van dir que podria passar-me qualsevol tarda 

per la seva seu (de dilluns a dijous de 5 a 8h de la tarda) i així explicant-los el que volia fer per 

veure com em podien ajudar. 

 

 

 

mailto:danielfllaneza@gmail.com
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Fitxa tècnica 

 

Lloc: Casa de l’Ardíaca 

 

Situació: Barcelona 

 

Funció: s’hi troba l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona (AHCB), disposa de tres espais: Sala 

de Consulta General (3a planta) destinada a la consulta de l’Arxiu Medieval i Modern així com 

també l’hemeroteca, Sala de Consulta de Gràfics (2a planta) destinada a la consulta de fons 

cartogràfics i iconogràfics, Sala de Consulta de Fonts Orals (2a planta). S’encarrega de la 

reproducció, documentació i difusió del seus documents. 

 

Descripció: és una estructura de caràcter gòtic flamíger encara que té detalls en les escultures 

que contenen motius del Renaixement italià. Al llarg dels anys s’ha remodelat, actualment es 

troba annexada a la Casa del Degà, palau renaixentista que dóna al Pla de la Catedral. Té un 

pati, que no es va poder construir al centre de l’edifici, seguint els cànons de l’època, perquè no 

hi havia suficient espai en estar tocant la muralla romana, i es va situar a l’entrada. D’aquesta 

reforma hi destaca la porta de la planta noble. 

 

Petita història: edifici originari del segle XII va ser reformada per Lluís Desplà i d’Oms (1444-

1524) ardíaca major de Barcelona i president de la Generalitat, per tal de modelar-la a l’estil 

dels palaus del moment, 1510. L’any 1870 Jordi Altamira la va comprar en una subhasta i 

juntament amb Josep Garriga, la van remodelar unint-la a la Casa del Degà (veïna), suposant 

l’alteració i el trasllat de nombrosos elements originals. El pati va convertir-se en un claustre. El 

1895, va passar a mans del Col·legi d’Advocats de Barcelona que encarregarà el 1902 la 

decoració de l’edifici a Lluís Domènech i Montaner. La seva bústia modernista de la façana va 

ser feta per ell. Finalment, l’any 1920 va passar a mans de l’Ajuntament de Barcelona i des de 

l’any 1921 va passar a ser l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Josep Goday va adequar 

l’edifici seguint el plantejament de Duran i Sanpere, mentre que Santiago Marco es va ocupar 

de la decoració. 
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La meva visita 

 

Objectiu: aconseguir les fonts escrites necessàries per dur a terme el meu marc pràctic. 

 

La visita: Malgrat vaig tenir certes dificultats burocràtiques per entrar ja que era menor d’edat, 

vaig accedir a la Sala de Consulta General de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Allà vaig demanar 

diversos volums sobre heràldica, els quals van ser fonamentals pel desenvolupament del meu 

marc pràctic. Vaig seguir les instruccions que m’havia donat el Sr. Armand de Fluvià i vaig 

sol·licitar el Nobiliari General Català, compost de tres volums. A partir d’aquest, desenvoluparia 

tot el meu marc pràctic. 

 

Resultats: vaig fer el meu primer pas pel desenvolupament del marc pràctic. Així doncs, vaig 

demanar fotocòpies del Nobiliari General per tal d’esbrinar aproximadament el nombre d’escuts 

que contenia i calcular-ne una mostra adequada. Un cop vaig calcular-la vaig fer més visites a 

l’Arxiu per tal de demanar fotocòpies de les planes (amb els escuts respectius escollits 

atzarosament) i poder treballar lliurement sense haver d’anar allà cada dia. 
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 Fitxa tècnica 

 

Lloc: Monestir de Pedralbes 

 

Situació: Barcelona (Pedralbes) 

 

Funció: és un monestir museïtzat que consta 

amb una part de la col·lecció Thyssen-

Bornemisza. Encara hi viuen algunes monges  

(clarisses) que es dediquen a resar. 

 

Descripció: el monestir de Pedralbes, inicialment, havia estat envoltat per una muralla de la 

que se’n conserven dues torres de vigilància i dues portes d’accés al recinte. Aquest monestir 

és un conjunt monumental d’estil gòtic format per un claustre, una església, un jardí medieval 

de plantes medicinals i el conventet a més d’altres dependències annexes. L’església consta 

d’una única nau amb un absis heptagonal. Aquesta va estar presidida per un retaule gòtic de 

Jaume Huguet, actualment perdut. El claustre és força important, on s’hi troba el sepulcre de la 

reina Elisenda (entre el claustre i l’església), els dormitoris, l’abadia, la infermeria, el menjador i 

la sala capitular. Als pisos inferiors d’aquest, els capitells consten dels escuts dels reis d’Aragó i 

de la Casa de Montcada. Hi destaca la cel·la de Sant Miquel, els murs de la qual són recoberts 

per frescos de Ferrer Bassa, molt influenciat pel gòtic italià. 

 

Petita història: el monestir va ser fundat per Jaume el Just i la seva dona Elisenda de 

Montcada el 1326, inicialment, tenia la funció de que servís de lloc per residir després de la 

mort del rei (que ja semblava propera). El monestir va ser inaugurat el 3 de maig del 1327 amb 

una solemne missa. Albergava una comunitat de monges de l’orde de les clarisses, formada 

majoritàriament per filles de nobles. Adquirí bastant importància, i el Consell de Cent va decidir 

protegir-lo en cas que es trobés en perill. El 1327, la reina manà construir-se un palau a prop 

del monestir per residir-hi i ordenà que fos derruït després de la seva mort. Malgrat això al 1972 

es van trobar unes restes que semblaven del Palau. El 1329 una comunitat de sis frares 

franciscans va venir al monestir cuidant-se de l’espiritualitat de les monges. Aquests es van 

allotjar en el conventet. Durant la Guerra dels Segadors, el 1640, les monges van ser 

exclaustrades i van residir a la casa del marquès d’Aitona. El 1835, després de la crema de 

convents a Barcelona, la comunitat es dispersà durant tres anys malgrat les propietats de 

l’església no foren usurpades per l’Estat (desamortització). EL 1931, el conjunt es va declarar 

Monument Històric-artístic però en esclatar la guerra civil s’hi produïren destrosses cremant el 

retaule major. El 1949, una part del monestir es va obrir al públic i el 1975 es va fer un nou 
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convent per destinar la major part de les antigues instal·lacions al Museu-monestir que a finals 

del segle XX passaria a formar part del Museu d’Història de la Ciutat. El 1993, el museu va 

rebre una petita part de la col·lecció Thyssen-Bornemisza que fou, la majoria, traslladada a 

l’MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

 

La meva visita 

 

Objectiu: observar la presència d’escuts d’armes en el monestir de Pedralbes. 

 

La visita: el claustre del monestir consta de moltes tombes i sales que eren utilitzades per les 

monges. Així doncs, aquestes es poden observar com ara el menjador o la sala de recepció de 

visites on s’hi poden veure molts escuts de la Casa de Montcada i altres nobles, però sobretot 

de l’escut eclesiàstic del monestir. En l’església es poden observar molts escuts del Principat 

així com els del monestir. Els seus vitralls i la rosassa mostren episodis de la història de 

Catalunya. Es podien visitar  

 

Resultats: vaig observar la gran presència d’escuts en aquest monestir, i la importància que 

aquest va tenir. D’aquesta manera, els escuts ens demostren la relació que tenia el conjunt 

monumental amb la noblesa de la zona, amb Catalunya i amb la mateixa ciutat.  
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12.- Freqüència relativa de les inicials dels cognoms catalans 
 
Nº d’escuts que comencen per: 
 
A= 363 escuts    
B= 347 escuts     
C= 540 escuts 
D= 214 escuts 
E= 93 escuts 
F= 158 escuts 
G= 672 escuts 
H= 12 escuts 
I= 14 escuts 
J= 27 escuts 
L= 115 escuts 
M= 359 escuts 
N= 34 escuts 
O= 96 escuts 
P= 293 escuts 
Q= 23 escuts 
R= 219 escuts 
S= 404 escuts 
T= 174 escuts 
U= 16 escuts 
V= 84 escuts 
 
 
En una mostra de 200 escuts (2% del total) 
analitzaré: 
 
A= 18 escuts  
B= 17 escuts     
C= 26 escuts 
D= 10 escuts 
E= 4 escuts 
F= 7 escuts 
G= 33 escuts 
H= 5 escuts 
I= 6 escuts 
J= 13 escuts 
L= 5 escuts 
M= 17 escuts 
N= 1 escuts 
O= 4 escuts 
P= 14 escuts 
Q= 1 escuts 
R= 10 escuts 
S= 20 escuts 
T= 8 escuts 
U= 7 escuts 
V= 4 escuts 
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Estem davant d’un gràfic sectorial que mostra la freqüència relativa dels esmalts que han 

aparegut en el decurs del meu anàlisi dels 200 escuts. Així doncs, el 53% del gruix el 

representen els colors (252 sobre 470) de mentre que el 46% els metalls (215 de 470). D’aquesta 

manera es pot demostrar que en un sol escut apareixen més colors que no pas metalls o folres 

(1%). 

13.- Gràfics 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

En aquest gràfic sectorial podem observar que la majoria dels 200 escuts analitzats del Nobiliari 

General Català de Domènech i Roura són color+metall (97%), concretament 195. Mentre el 3% 

restant és resultat de l’1% dels folres i el 2% dels escuts sense pintar per motius aliens al meu 

coneixement. Val a dir que no s’ha trobat cap escut amb tan sols un color o més d’un així com 

tampoc ha passat amb els metalls, evidenciant que els escuts gentilicis catalans segueixen les 

lleis heràldiques (“un color no pot anar sobre color així com tampoc un metall sobre metall”). 
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Aquesta gràfica circular ens mostra el percentatge de metalls que han aparegut, el total de 

metalls comptabilitzats ha estat de 215. 

Podem observar que l’or és clarament el metall més emprat amb un 61% del total (ha estat 

utilitzat en els escuts analitzats 131 cops) mentre que la plata o l’argent representa el 39% del 

total. 

Val a dir que no han aparegut metalls característics d’altres heràldiques com poden ser el ferro o 

l’acer, de l’heràldica anglesa i alemanya. 

Aquest gràfic circular ens mostra els folres que han pogut aparèixer en la meva observació.  

No ha estat un esmalt gaire comú, i tan sols n’ha aparegut un tipus: els vairs (tan sols 3 cops). A 

més, cal destacar que l’únic tipus de vair que ha aparegut ha estat el vair d’ondes, així doncs, 

representa el 100% dels folres registrats. 
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Aquest gràfic circular ens vol mostrar la freqüència relativa de figures que han aparegut al llarg 

del meu enregistrament de dades dels 200 escuts. 

Les figures més nombroses han estat les naturals, que representen el 61% del total (146 de 236), 

seguit de les figures artificials que en representen el 19%, és a dir, 45 de 236. Després trobem 

les figures quimèriques que representen el 5% del total (11 de 236) i lleugerament per sota 

trobem les figures humanes que se n’han comptabilitzat 9, és a dir, representen el 4% del total. 

L’11% dels escuts comptabilitzats no presentaven figures pròpiament dites, sinó que presentaven 

peces. 

Estem davant d’una gràfica circular que ens mostra el percentatge de colors que han aparegut en 

la mostra d’escuts escollida. Podem observar que la color més popular en els escuts gentilicis 

catalans és el gules amb un 36% del total, és a dir, aquest color es representava 88 cops en els 

escuts sobre els 252 colors que han aparegut. Seguit del gules trobem l’atzur amb un 27% del 

total (ha aparegut 69 cops), el sable amb un 16% (ha aparegut 41 cops), el sinoble amb un 15% 

del total (ha aparegut 38 cops) i finalment l’ataronjat que ha aparegut tan sols un cop i representa 

el 0,4% del total aproximadament. 

Podem veure que no han aparegut colors típics d’altres heràldiques, com ja s’havia previst. 
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Tal i com es pot observar en aquest gràfic de barres, les figures quimèriques registrades no són 

gaire variades, és a dir, només ha aparegut una figura en el decurs de la meva observació: el 

griu. Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, el griu és un “animal fabulós amb la 

meitat superior del cos d’àguila i la inferior de lleó.”, ha aparegut 11 vegades. 

Dins de les figures naturals podem distingir tres subgrups: les figures animals, les figures 

minerals i les figures vegetals. D’aquesta manera aquest gràfic ens vol mostrar la proporció de 

les figures ja esmentades. 

Les figures animals són les més nombroses ja que representen el 54% del total (79 de 146), 

seguidament de les figures vegetals que representen el 25 (són 36 de 164) i finalment, les figures 

minerals representen el 21% del total (són 31 de 146). 
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En aquest gràfic de barres podem observar la freqüència amb que han aparegut les figures 

humanes. En l’eix de les y es vol mostrar el nombre de vegades que pot haver aparegut la figura 

i en l’eix de les x es mostren les diferents variables (figures). 

La figura que més ha aparegut ha estat la mà, que representa el 44,44% del total (4 de 9) 

seguidament del braç que representa el 22,22% del total (2 de 9). El 33,33% restant està repartit 

entre el cap, el nen i el cavaller, que han aparegut un cop respectivament. 
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Estem davant d’un extens gràfic de barres on s’intenta expressar la freqüència en que han aparegut les figures naturals en els escuts observats. En l’eix de 

les y s’intenta expressar el nombre de cops que pot haver aparegut una figura i en l’eix de les x apareixen les diferents figures (variables). Així doncs, podem 

veure que les figures naturals que han aparegut, a diferència de les que hem observat anteriorment, són moltes (hi ha variació) i força nombroses. 

La figura que més surt, curiosament, és una figura vegetal: la flor de lis, que representa el 9,58% del total ja que ha aparegut 14 cops de 146. D’altres figures 

que també tenen la seva importància quant a la seva freqüència són: el lleó (8,9%), l’àguila (5,4%), el llop i l’arbre arrencat que representen el 4,1% 

respectivament, i el Sol (3,4%). 

La mitjana de freqüència de les figures naturals és de 2,97, és a dir, que en cada grup (48 grups) hi hauria 3 figures de mitjana. 

Per últim, valdria esmentar que la “p” d’estrella (8p) i d’estrella (6p) significa punta, per tant estarem parlant d’estrella de vuit puntes i d’estrella de sis puntes. 
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En aquest gràfic de barres es pot observar la mateixa estructura que en els gràfics anteriors, on es mostra la freqüència en que han aparegut als escuts les 

figures artificials (18 grups diferents). 

Les figures que més han aparegut són: la torre (24%) que ha aparegut 11 cops sobre un total de 45 figures i el castell (22%) que ha aparegut 10 cops. La 

torre està caracteritzada per tenir quatre merlets, tres esglaons, una porta i dues finestres, i de vegades, una torreta al damunt anomenada torrejada. El 

castell es representa amb tres torres merletades, amb la del mig més alta que la resta. 

Altres figures que també han aparegut força són: el mont floronat (8%), la creu grega, l’espasa, el gerro i el palau que representen el 4,44% del total 

cadascuna. El palau es caracteritza per estar merletat i ser més allargat que el castell i sense torres. 
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Estem davant d’un gràfic sectorial que ens mostra el percentatge de les peces de la mostra de 

200 escuts (escollits atzarosament) del Nobiliari General Català. A primera vista, podem observar 

que el 80% dels escuts no tenen cap partició, i per tant, podem deduir que tenen una peça, que 

no estarà tallada, ni partida, ni truncada, ni trinxada. 

D’altra banda trobem que el 13% del total l’ocupen les particions regulars ja que són 25 de 200 

mentre que les particions irregulars són més minoritàries (7%). 

En el següent gràfic de barres veiem recollides les freqüències de les particions regulars. A 

simple vista podem veure que el quarterat en creu (24%) és la partició més present en els escuts 

gentilicis, que pot ser atribuït a la unió de dos llinatges nobiliaris. Seguidament trobem els escuts 

partits (20%) i els quarterats en aspa o sautor (12%). 

Tan sols han aparegut dos cops particions regulars com el truncat, el tallat, el terçat en banda i el 

terçat en barra. 
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Clarament, podem veure que les peces de segon ordre són el gruix important del gràfic circular ja 

que representen el 64% del total (21 de 33), mentre que les peces honorables representen una 

mica més de la meitat de les peces de segon ordre (36%. 

Les peces disminuides no han aparegut, per tant, podem dir que són poc comunes en els escuts 

gentilicis catalans. 

En aquest gràfic sectorial veiem recollides les armes parlants i no parlants. Podem dir que la 

majoria de les armes gentilícies que he observat no són parlants ja que el 88% (176 de 200) no 

ho és mentre que tan sols el 12% ho són. 
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14.- Conclusions 
Després de tres mesos d’anàlisi i enregistrament d’una mostra del 5% dels escuts del Nobiliari 

General Català de Fèlix Domènech i Roura, de l’Arxiu Històric de la Ciutat (Casa de l’Ardíaca), 

puc concloure aspectes decisius per la meva tesina, i, per refutar o verificar les meves 

hipòtesis. 

 

Quant a la primera hipòtesi, que proposava que el gules era el color predominant en els escuts 

gentilicis catalans, he pogut comprovar que és certa ja que representa el 36% de les colors 

enregistrades sent així el percentatge més alt, seguit d’altres colors com l’atzur que representa 

el 27% del total. 

 

Quant a la segona hipòtesi, que proposava que les figures naturals eren les que més 

apareixien en els 200 escuts gentilicis catalans recollits en el Nobiliari General Català, també 

puc dir que és certa ja que aquestes representen el 61% de totes les figures que s’han observat 

i són de les més variades, és a dir, es podien observar un gran ventall de figures naturals 

diferents. Després d’aquestes trobem les figures quimèriques i humanes, molt més minoritàries, 

que representen el 5% i el 4% respectivament. 

 

Finalment, la tercera hipòtesi, que plantejava que el lleó era la figura més representativa dels 

escuts i per tant les figures animals serien les predominants, haig de comentar que no és del tot 

certa. Àdhuc efectivament les figures animals són les que predominen entre els subgrups de 

les figures naturals, perquè representa el 54% mentre que les figures vegetals representen el 

25% i les minerals el 21%, el lleó no és la figura més representativa sinó que, curiosament, ho 

és la flor de lis, una figura vegetal. Aquesta representa el 9,58% del total de les figures naturals.  

Curiosament, el lleó ocupa la segona posició quant a les figures naturals i la primera com a 

figura animal tot representant el 8,9%. La figura mineral més representativa és el Sol però tan 

sols representa el 3,4% de totes les figures naturals enregistrades. 

Per tant, per formular una hipòtesi que fos certa hauria de dir: 

 

“En els escuts gentilicis catalans, la figura natural que té una freqüència relativa major 

en una mostra  

de 200 escuts és la flor de lis malgrat que les figures animals siguin les més 

representatives.” 

 

A part d’aquestes conclusions extretes arrel de les hipòtesis plantejades en la introducció he 

pogut observar que el metall que més ha aparegut en la mostra de 200 escuts ha estat l’or, que 

ha representat el 61% del total vers el 39% que representava la plata o l’argent. 



                                    Del gules a l’atzur  
Estudi dels escuts gentilicis Principat 

D. Fernández i Llaneza 68 de 75 

Quant a les figures he vist que les figures quimèriques no han estat gaire variades ja que 

només ha aparegut el griu. Les figures humanes han aparegut lleugerament menys malgrat s’hi 

ha observat mans (44,4%), braços (22,2%) i nens, caps o cavallers que representen el 33,3% 

del total. 

Les figures artificials, estaven bastant diversificades i s’ha pogut comprovar que la torre era la 

més utilitzada en els escuts gentilicis del Nobiliari ja que representava el 24% del total seguit 

del castell (22%). 

També s’ha pogut notar que en molts dels escuts no hi havia particions, més concretament en 

el 80% dels escuts no n’hi havia mentre que en el 13% n’hi apareixien de regulars i en la resta 

(7%) d’irregulars. Les peces que apareixien eren, principalment, les de segon ordre (64% del 

total) seguides de les honorables (36%) mentre que no s’ha pogut enregistrar cap de 

disminuïda. 

Per acabar, cal dir que tan sols el 12% dels escuts d’armes eren parlants, és a dir, que el seu 

dibuix feia certa al·legoria al cognom que representava vers un 88% que no eren parlants. 
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15.- Valoració personal 
Ara que ja he acabat la meva tesina, puc dir que aquell interès inicial que vaig dipositar en fer el 

aquest treball s’ha mantingut més o menys constant durant el seu decurs malgrat els 

problemes o dificultats que m’hagi pogut trobar per tal de realitzar-lo. Aquests m’han endarrerit 

una mica i  han  alterat, en certa manera, el meu pla de treball. No obstant, estic força orgullós 

amb el resultat del meu treball. 

 

No em va ser gens fàcil aconseguir tot allò que necessitava per iniciar la meva tesina, si més 

no, vaig haver de recórrer a diferents fonts d’informació, bé fossin orals o escrites, per tal de 

fer-la. Va ser així com vaig aconseguir introduir-me en aquest món tan diferent i alhora confús, 

per culpa de certes associacions o planes web fraudulentes que intenten treure profit i benefici 

proporcionant falsa informació sobre els escuts d’armes amb l’objectiu de vendre’ls a qualsevol 

persona desinformada. 

Em va resultar força difícil la tasca de preparar les entrevistes o visites que tenia planejades 

així com em va provocar cert neguit i nerviosisme quan havia d’exterioritzar el que volia 

preguntar o efectuar. Tanmateix, el resultat de la meva entrevista va ser satisfactori i va ser-me 

molt útil pel meu treball. 

Quant a la visita a la Casa de l’Ardíaca per poder aconseguir informació sobre l’heràldica i 

efectuar el meu Marc Pràctic, vaig haver de passar un petit procés burocràtic que denegava 

l’accés als menors de 16 anys. Així doncs, vaig haver de rebre l’autorització de la meva mare i 

la dels bibliotecaris per poder-hi accedir. Penso que tot aquest procés no hauria de ser tan 

complicat ja que crec que el jovent hauria de tenir un accés més fàcil a la cultura, i per tant, un 

accés més fàcil a les biblioteques, que és on s’hi troba bona part d’aquesta.  

 

Amb aquesta tesina he pogut descobrir un fet que m’ha motivat per continuar treballant en 

aquest tema i és que he descobert que l’heràldica no és tan sols típica i característica de la 

noblesa sinó que certs sectors socials i fins i tot els mateixos pagesos catalans van poder 

assolir el seu blasó i, d’aquesta manera ésser representats per aquest art o disciplina auxiliar 

de la història. Tant és així que en el llibre Tratado de la ciencia del blasón es diu el següent: 

“[...] Si la heráldica perdió el prestigio qua habia adquirido algun dia ha sido solo por el mal uso 

que á veces se ha hecho de ella; porque preciso nos es confesar que si bien algunos nobles 

hacen rídiculo alarde de sus timbres y blasones, no es menos cierto que á esos la sociedad los 

señala como hombres vulgares y plebeyos. [...]” És per això que el filòsof il·lustrat del segle 

XVIII, Voltaire, va dir el següent: “Vous (la noblesse) mettez la grandeur dans les blasons, je la 

veux dans le coeur.22” Per tal de criticar aquells nobles o clergues que creien que l’heràldica 

demostrava la seva grandesa deixant la seva persona en segon lloc.  

                                       
22

 “Vosaltres (la noblesa) atribuïu la grandesa en el blasó, però jo al cor.” 
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16.- Glossari 

 Acant: planta herbàcia de la família de les acantàcies, de grans fulles pinnatífides o 
pinnatisectes, sovint plantada com a ornamental (Acanthus mollis).  

 Àdhuc: fins i tot, contràriament al que hom podia suposar. 

 Agnació: parentiu entre agnats.  Agnat: Parent en línia exclusivament masculina 

 Àlber: arbre caducifoli de la família de les salicàcies, de fulles palmatilobades, blanques al 
revers, i d’escorça d’un gris molt clar, sobretot en els troncs joves, comú al bosc de ribera i 
sovint cultivat (Populus alba). 

 Assutzena: lliri de la família de les liliàcies, bulbós, de fulles lanceolades disposades 
densament i flors grosses, blanques i molt oloroses, amb els pètals un xic corbats enrere, 
originari del Mediterrani oriental i del Pròxim Orient i cultivat com a ornamental (Lilium 
candidum). 

 Bàcul: rossa o gaiata, especialment la que és símbol d’autoritat, com ara la crossa pastoral 
d’un bisbe. 

 Blasó: 1. cadascun dels senyals, figures, etc. consagrats per l’art heràldic com a signes 
distintius d’una família noble, d’una ciutat, d’una corporació, etc. que hom posava en els 
escuts, banderes, segelles, etc. 2. Art de l’heràldica. 

 Blasonar: disposar, descriure, els blasons (d’una família, ciutat, etc.) segons les regles de 
l’art heràldic. 

 Borla: cordó terminat en una borla o floc que penja del pal d’un penó, d’una bandera, d’un 
capel eclesiàstic, etc. 

 Bordura: peça honorable que voreja el camper. 

 Canceller: antigament, en alguns imperis, primer ministre de la corona.  

 Ceptre: vareta simbòlica de l’autoritat reial o imperial. 

 Domer: en algunes catedrals, beneficiat que té al seu càrrec curar del temple, administrar 
els sagraments i estendre les corresponents partides.  

 Escotadura: Moble consistent en una petita secció obliqua en un dels angles superiors de 
l’escut; quan és al sinistre cal indicar-ho. 

 Elm: part de l’armadura que cobria el cap. 

 Floró: en heràldica, adorn en forma de fulla, generalment d’api, d’acant o de julivert, posat 
sobre el cercle d’una corona.  

 Griu: animal imaginari del cos d’àguila i la inferior de lleó i amb les orelles d’aquest darrer 
animal. Ordinàriament és representat rampant. 

 Lampassat: que té la llengua d’un esmalt diferent del cos, s’aplica a quadrúpedes 
salvatges. 

 Liberalitat: condició de qui és liberal a donar, a premiar.  Liberal: Generós. 

 Llinatge: descendència per línia masculina d’una estirp, excepte en el cas d’una pubilla.  

 Maçonar: piconar. Piconar: afermar (una capa de terra, de grava, etc.), amb el picó, amb 
la piconadora o amb una altra eina o màquina a propòsit. 

 Maça: arma antiga contundent consistent en un bastó sovint guarnit de ferro, de cap molt 
gruixut, el gruix del qual va disminuint fins a l’altre extrem, per on s’engrapa.  
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 Mitra: Lligadura alta i puntuda que en les grans solemnitats porten els bisbes, arquebisbes i 
altres prelats que gaudeixen d’aquest privilegi.  

 Pas d’armes: lloc que els antics cavallers es capficaven per defensar, com podia ser un 
pont, un camí o sender o un pas en el camp tancat pel qual no es podia passar sense 
combatre amb la persona que el guardava. 

 Quarter: 1. cadascun dels quatre compartiments que resulten de dividir simètricament el 
camper amb dues línies que s’entrecreuen. 2. Per extensió, cadascun dels compartiments 
que resulten de dividir el camper d’un escut amb dues o més línies, tant si s’entrecreuen 
com si no.  

 Somat: que porta una altra figura o peça al damunt, de manera que es toquen. 

 Tabard: peça de roba blasonada que utilitzaven antigament els heralds i reis d’armes, i que 
encara utilitzen alguns empleats de certes corporacions. 

 Testador: persona que fa testament. 

17.- Fonts d’informació 
Llibres 

 C. GRIXALBA I EQUIPO EDITORIAL LIBSA. Enciclopedia de heràldica. Madrid: Editorial 
LIBSA, 2006. 

ISBN 84-662-1007-5 

 Genealogía y heràldica. 1a edició. Barcelona: Scyla Editores S.A, 2006. 

ISBN-10: 84-480-4730-3 

ISBN 13: 978-84-480-4730-6 

 J.HERRERA DÁVILA; A.ALVEAR. Lecciones de heràldica. 1a edició. Sevilla: Extramuros 
Edición S.L, 1830. 

ISBN 978-84-9862-281-2 

 D. MODESTO COSTA Y TURELL. Tratado completo de la ciencia del blasón ó sea Código 
heráldico-histórico. 2a edició. Valladolid: Editorial MAXTOR, 2006. 

ISBN 84-9761-298-1 

 A. DE FLUVIÀ. Diccionari General d’Heràldica. 1a edició. Barcelona: EDHASA, 1982.  

ISBN 84-350-0373-6 

 Fèlix Domènech i Roura. Nobiliari General Catalá. Barcelona, 1936. v. I, II i III. 

 

Recursos electrònics 

 VVAA. DIEC2, Diccionari de la Llengua Catalana. 2a edició. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans. 

<http://dlc.iec.cat/index.html> [Consulta: 1,2,3 de maig del 2010] 

 VVAA. Heraldaria- Heráldica y Genealogía. <http://www.heraldaria.com/heraldicag.php> 

[Consulta: 11 i 12 de febrer i 13, 14 d’abril del 2010] 

 Societat Catalana de Genealogia, Heráldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària 
(SCGHSVN). <http://www.scgenealogia.org/> 

[Consulta: 5, 12 i 13 de gener del 2010] 

 Armand de Fluvià i Escorsa. <http://www.armanddefluvia.com/cv.html> [Consulta: 10 i 11 
d’octubre del 2009] 

 Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. <http://icgenher.cat/index.htm> [Consulta 10 i 
11 d’octubre del 2009] 

 T6 estàndard lingüístic. <http://www.standling.com/trad/> 

 

http://dlc.iec.cat/index.html
http://www.heraldaria.com/heraldicag.php
http://www.scgenealogia.org/
http://www.armanddefluvia.com/cv.html
http://icgenher.cat/index.htm
http://www.standling.com/trad/
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18.- Power Point 
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19.- El símbol 
Segons l’Institut d’Estudis Catalans, un símbol és un element sensible que es pren com a signe 

figuratiu d’un altre per raó d’una analogia que l’enteniment percep entre ells o d’una convenció. 

Existeixen diversos tipus de símbols tot i que els més emprats al llarg de la història han estat 

els culturals (artístics, religiosos, polítics, comercials, esportius,...). 

 

Aquest mot prové del llatí symbolum, i al seu torn del grec σύμβoλoν, que té el mateix significat 

que en la nostra llengua. Així doncs, podem dir que els símbols des de sempre han estat una 

via de comunicació ràpida entre humans, que mitjançant una simple imatge es podia expressar 

un aspecte amb més facilitat. 

20.- Simbologia 

Encara que a l’heràldica la simbologia de les figures és molt important, sembla clar que aquest 

simbolisme no correspon sempre a propietats que s’adjudiquen a un esmalt, element o 

representacions, sinó que simplement és fruit de la interpretació popular o de la seva 

pervivència al llarg dels segles. 

 

Excepte en alguns casos de les armes parlants o al·lusives, els motius que figures als blasons 

solen ser un “misteri” que normalment es remunta a la fantasia de qui els va escollir o els va 

imaginar anys enrere. 

 

Existeixen figures les quals el seu simbolisme resulta fàcil d’interpretar com ara la valentia o 

feredat en el combat com és el cas del lleó, però n’hi ha d’altres que el seu rastre simbòlic és 

difícil de seguir, i llavors l’heràldica tan sols es limita a recollir la simbologia transmesa per la 

tradició, des de l’època en que l’escut va deixar de ser una arma defensiva per tal de convertir-

se en un “mosaic” descriptiu de les virtuts i qualitats dels cavallers i els seus respectius 

llinatges.23 

20.1.- Els metalls 

Or 

L’or simbolitza les virtuts de la justícia, la benignitat, i la clemència. Així 
com també la noblesa, la saviesa, l’esplendor i la riquesa, la prosperitat, 
la magnanimitat, el poder i la llum. En les armeries dels reis s’anomena 
“sol”, en els grans nobles (ducs), marquesos o comtes “topazi” i en la 
noblesa menor i el poble “or”. 
També és el símbol del sol, del foc, del diumenge, del mes de juliol, del 
xiprer, del gira-sol, del gall, del lleó, del dofí i del topazi. 

Plata 
Representa les virtuts de la humilitat, la innocència, la temprança i la 
veritat. També la puresa, la fe, l’obediència, la integritat, la fermesa, la 
vigilància, l’atreviment, l’alegria, la victòria, l’honor, el furor i 

                                       
23

 Informació extreta del llibre Genealgogía y Heráldica, pàgina 105. 
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l’eloqüència. Val a dir que els grans nobles que porten aquest esmalt 
tenien empreses marítimes que servien al rei així com havien de 
defensar als orfes i dones. 
També és el símbol de la lluna, de l’aigua, del dilluns, del mes de gener 
i de febrer, de la palmera, de l’assutzena (lliri blanc) 

20.2.- Les colors 

Gules 

El gules simbolitza les qualitat de la caritat, la justícia, l’obediència, la 
lleialtat, la fortalesa, el valor, l’honor, la gosadia, la pietat i la prudència. 
Aquells nobles que portessin aquesta color  estaven obligats a socórrer 
aquells que es veien oprimits per la injustícia. 
També és el símbol de Mart, del foc, del dimarts, dels mesos de març i 
octubre, del coure, del cedre, del clavell, del pelicà i del robí. 

Atzur 

L’atzur simbolitza les qualitat de la justícia, la gelosia, la veritat, la 
lleialtat, l’alabança, la perseverança, la caritat i la bellesa. 
Aquells que portaven aquesta color havien de fomentar l’agricultura i 
ajudar als vassalls maltractats pels seus senyors. 
També és el símbol del planeta Venus, de l’aire, del divendres, dels 
mesos de setembre i desembre, de l’acer, de l’àlber, de la violeta i del 
safir. 

Sinople o sinoble 

Simbolitza l’esperança, la fe, l’amistat, la cortesia, l’abundància, la 
possessió, la servitud (lleialtat al príncep) i el respecte. 
Els que són mereixedors d’aquest color han de servir al seu sobirà en 
les activitats comercials i han de socórrer als agricultors. 
També és el símbol de Mercuri, de l’aigua, del dimecres, dels mesos de 
maig i agost, del llorer i de la maragda. 

Sable 

El sable és símbol de la prudència, de la senzillesa, la saviesa, la 
ciència, la honestedat, la fermesa, la constància, l’obediència, la mort, el 
silenci així com també la modèstia, la discreció i la prudència. Obliga als 
seus portadors a fer un servei i protegir a la religió. 
També és el símbol del planeta Saturn, del dissabte, de gener i d’abril, 
del ferro i del diamant. 

Porpra 

Denota temprança, justícia, enginy, amor a la veritat, saviesa, amor, 
tranquil·litat, dignitat, liberalitat. 
També és el símbol de Júpiter, del dijous, de febrer i novembre, de 
l’estany i de l’ametista. 

 

20.3.- Les folres o pennes 
 

Ermini Símbol de gran dignitat, noblesa i reialesa. 

Vair 
Quan els vairs van dins del camper de l’escut, signifiquen rectitud, 

justícia i virtut.  
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21.- CD 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 


