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va de la senyera valenciana
Per a Joan Valls, poeta alcoià

Q

UAN el 28 de setembre del 1238 els moros de la ciutat de València
es reteren a Jaume I, per fer pública la capitulación hissaren en la
torres d'Ali Bufat de la muralla, la bandera de les quatre barres vermelles. El Conquistador ho refereix emocionat al cap. 282 de la seua
Crònica: "Quan vim la nostra senyera sus en la torre, descavalgam del
cavall, e endreçar-nos vers orient, e ploram de nostres ulls e besam la
terra". Es tractava del penó reial dels "quatre pals de guies en camper
d'or", és a dir, les barres catalanes que trobem ja usades el 1157 com
armes personals del comte barceloní Ramon Berenguer IV, i que el seu
fill, el rei Alfons el Cast, convertiria en el senyal de la dinastia i de tota
la Corona d'Aragó. L'escut, com solia esdevenir, originà la senyera reial.
Venturcsament aquell penó de la conquesta es conserva a l'Arxiu municipal de València, on és, potser, la peça més rellevant. Està format
per tres tires de llenç no molt fi, i la seua meitat inferior té ambdós
costas retallats en forma de quart de bocell, de manera que queden senceres les dues barres vermelles centrals; al capdamunt una mà, poc respectuosa, segles després pinta en negre i en castellà: "ano 1238". S'observa que la mateixa figura, és a dir, amb els costats abocellats per baix,
tenen les banderes torrades hissades en la muralla de la ciutat, en la
ínteressantíssima pintura mural del segle X I V de l'aula capitular del
castell d'Alcanyís, que representa l'entrada de Jaume I a València.
La Ciutat de València, de la conquesta ençà, venia usant com a senyal,
o escut, una ciutat fortificada damunt un riu, segons es veu en un segell
municipal del 1361 i en l'arquivolta de la porta dels Apòstols de la Seu
acabada abans del 1354. Però el rei Pere el Cerimoniós, com a recompensa per la seua victoriosa resistència als atacs del rei Pere el Cruel
de Castella, que l'assetjà els anys 1363 i 1364, li concedí el 1377 el privilegi d'usar com a escut municipal el "propi senyal de bastons o barres
grogues o vermelles", ensems que els títols de ciutat coronada i dues
vegades lleial.
Els valencias n'estaven —n'estem— orgullosos, i Jaume Roig diu en
el seu Spïll que: "sabé's defendre / del rei malvat / esta ciutat / molt
valentment / i llealment. / ... / El seu rei Pere / ... /com tanta hi veu
/fidelitat, / féu la ciutat / noble, / real, / com pus lleal / la coronà, / e
li donà, / com molt l'amàs, / sola portàs / en sa bandera / —penó, senyera / e altres senyals— / armes reials / soles pintades, / o gens mesclades / amb lo passat: / lo camp daurat, / vermells bastons, /sobre els
cantons / d'or coronat".
La bandera de la Ciutat derivà, com era habitual, del seu escut, és
a dir, les quatre barres rònegues de les armes reials, conjunt groc i
vermell que aviat prengué el nom d'oriflama, per bé que aquest mot
originàriament designava el penó dels reis de França. Consta documentalment que València ja posseïa l'any 1356 la seua senyera de la ciutat.

La Bandera municipal era la insígnia de les milícies ciutadanes que eren
convocades en casos de perill greu. El mateix rei Pere del Cerimoniós
l'any 1365 instituí el Centenar de la Ploma, una companyia de cent ballesters d'extracció popuiar i burgesa, que tenia com a missió defendre
la senyera de la Ciutat en els combats i escortar-la en ies festes cíviques. Es manté encara la tradició que la Senyera valenciana no fa reverència a ningú, no pot inclinar-se mai, i per això, quan ha d'eixir al
carrer, no es treta per la porta sinó davallada des del balcó, la qual
cosa es fa amb gran solemnitat.
Però quan la senyera es feia vella i calia restaurar-la, sofria sovint
modificacions, fruits de l'evolució del gust artístic i de la mentalitat collectiva, tant en l'asta com en el terçaneil del teixit, les quals han estat
estudiades per Sevillano Colom, l'historiador valencià director de l'Arxiu
Històric de Mallorca. Especialment important fou la renovació de l'any
1503, la primera vegada que tenim notícia que, en la confecció de la
banaera d'oriflama, fou emprada "seda groga i blava", i així mateix que
fou toia vorejada amb una ílocadura i també proveüda de cordons. D'una
reforma posterior ens paria un albarà del Mestre Racional del 19 de març
del 1545, que diu que pagà: "cinc sous per un païm del setí blau per a
davall del elm del rat penat".
La funció d'aqueixa faixa d'atzur era servir de camper per a la projecció horizontal d'una corona reial, puix que València, que ja exhibia el
seu títol de ciutat dues vegades lleial, amb les dues L coronades que
flanquegen el seu escut municipal, volgué lluir també en la senyera la
seua dignitat de ciutat coronada.
Però ambdós títols, el de dues voltes lleial i el de coronada, eren privatius' de la ciutat de València, guanyats, segons hem dit, per la seua
resistència al rei castellà Pere el Cruel, però no extensius al Regne. Per
això, en els llenços que ornen els murs de la sumptuosa i venerable
Sala de Corts del palau de la Generalitat, pintats per Joan de Sarinyena
el 1592, l'àngel custodi que figura a la porta, duu, en la mà la senyera
del Regne, la qual té les quatre barres vermelles soles, sense cap franja
blava, i és que la Generalitat era de tot el Regne i no sols de la ciutat.
L'any 1638, per a les festes commemoratives del I V centenari de la
Conquesta, fou restaurada la Senyera de la Ciutat i proveïda d'una rica
asta i elm d'argent. Aquesta és la que es conserva en luxosa vitrina en
l'arxiu municipal de València, i potser la bandera, pròpiament dita, siga
la mateixa del 1545. Es de terçaneil de seda, rectangular, però el seu costat inferior és una entallada isòsceles. En consonància amb el barroquisme
del segle X V I I , té profusió de flocs, cordons i borles, i la franja blava
del seu costat superior és delimitada per davall, amb un llistell vermell
prou més prim que les barres, menys de la meitat, decorat amb pedres
precioses figurades.
M. SANCHIS GUARNFR

Des de Madrid sense plebiscit
A

MB una breu interrupció motivada pel discurs d'Arias Navarro, la façana oficial de la
nostra societat continua pintant-se de colors
"regionals". Es lògic que ei procés polític que
estem vivint des de fa uns mesos, arran d'un
fet biològic, porti amb creixent empenta la indissoluble exigòncia de les llibertats i la reivindicació autonòmica. L activitat política, sigui la iniciativa poplar al carrer i a tots els
nivells, sigui la resposta oficial de l'administració central, provincial o municipal, gira al
voltant d'aquests eixos, i el darrer invent en
aquest sentit és el "Régimen especial para las
cuatro provincias catalanas". (Fa mesos era
només per a Barcelona, i cusprés es parlà d'un
"supergobernador". Avui íameranch ja diu autonomia: Avancem!).
Hi ha qui es felicita pel fet que un sistema
tan poc amic de les regions hagi arribat en
aquest punt, encara que ?mb limitacions. A
mi m'agradaria d'emmarcar aquest esdeveniment (la constitució de la comissió
que ha
d'elaborar el "règim especial") dins el context
polític per tal d'evitar caure en paranys peculiarístics que ens amarg uer el vertader caràcter del problema.
S'ha dit que era molt positiu que, per fi, una
personalitat del règim reconegués el fet de Catalunya perquè: inaugura una nueva època y es
el punto de partida de una nueva manera de
entender, valorar y querer solucionar el problema existencial de Cataluna ("Correo Catalàn" del 28 d'abril del 19."o, pàgina 5, comentaris al discurs de Fraga,. Això és cert si tenim en compte que el règim actual fou justificat ideològicament i institucionalment, entre
tre altres motius, per la necessitat d'acabar
amb "nefastos experimento.5 de autonomia des
membradora". Per aixk. durpnt quaranta anys,
no s'ha considerat a cap nivell jurídic el fenomen de les regions, ni en aquests anys d'autoritarisme no ha calgut articular fórmules d'autogovern per als pobles de l'Estat. Existeixen,
fins i tot, dificultats legals i constitucionals
dins l'actual sistema, per a poder instaurar les
reigions, i així ho ha precisat el convers autonomista Josep M.a Porcio ! es i Colomer, ex alcalde a dit de Barcelona.
Ara, curiosament, quan sembla que es cerquen vies de democratització "a la espaèola"

resorgeix el tema regional, però amb solucions
tan híbrides i ambigüfes :om els mateixos principis reformadors.
El problema que es planteja no és una qüestió de competències administratives o de desconcentració funcional. Tampoc no és qüestió
de demanar "un cierto grado de soberania política'' (com diu el text esmentat del "Correo").
Es ben certa, i coherent ;.mb tota la ideologia
del règim, la idea de Fraga, que sobirania només n'hi ha una: la nacional. La sobirania no
es pot trossejar
En aquest sentit caldria conar una altra interpretació al terme sobuania nacional: la sobirania de les nacionalitat que avui configuren
l'Estat espanyol. Això vol dir iniciar la solució
d'aquest problema retornant la sobirania al poble. El mateix president de la "Comisión para
el Estudio de un Régimen especial para Cataluna", el senyor Mayor Zarsgoza, el dia de la
constitució de la comissio ceclarava que es recolliria el sentiment popular mitjançant els
estudis i enquestes d'opinió que s'han fet durant els darrers anys, estudis de bastante categoria", perquè "si efectivamente la democràcia
es saber escoger entre varias opciones, para saber escoger hay que tener ctiterio sobre lo que
es màs o menos apropiado Fntonces lo que se
impone es consultar... ("Mundo Diario" del 28
d'abril d'enguany, pàg. 121.
Cal, en primer lloc, assenyalar la dubtosa
categoria científica d'alguns dels estudis esmentats i, sobretot, la manca elemental de dades tan
importants com la de la llengua materna dels
habitants de Catalunya. (Aquesta última dada
la desconeixem encara, perquè no s'ha pogut incloure al cens cap pregunta en aquesta direcció.)
Però, en segon lloc i el més important, cal preguntar-li, al senyor Mayor Zaragoza, de quina
democràcia parla. Perquè semblaria que qui hauria d'escollir és el poble i no una "comisión" a
dit. I si allò que s'imposa és consultar, per què
no es fa en unes eleccions lliures?
Ara sí que tenim ben centrat el problema.
El règim especial és una mesura més del programa de reformes des de dalt, que, com ja han
advertit molts comentaristes polítics, és propi
d'un despotisme il·lustrat. Es una mesura, per
tant, que no és ni democràtica ni autonòmica.
(Es parla com a màxim de fórmules modernes
de desconcentració, de descentralització i plani-

ficació regional.) Aquest, també, fou l'intent de
l'estatut de 1919, estatut de descentralització administrativa, políticament insuficient, elaborat
des de Madrid seguint un programa de reformes
per sortir de la crisi del règim monàrquic de la
Restauració. Aquest intent fracassà, de la mateixa manera que fracassà tot el programa reformador, i després dels anys de la dictadura
de Primo, s'assolí l'autonomia política juntament
amb les llibertats democràtiques. El text de l'Estatut del 1931 fou plebiscitat i el text definitiu
del 1932, aprovat per les Corts republicanes, serví
per a iniciar un vertader camí del govern autònom.
L'autonomia política requereix, segons el dret
constitucional (segons el sistema constitucional
de la República italiana, per exemple), el reconeixement d'unes facultats d'autogovem a partir
d'un parlament autonòmic, lliurement elegit, i el
reconeixement d'un govern responsable davant
del parlament, per tant davant del cos electoral.
La institucionalització de l'autonomia sols és possible en un règim de llibertats democràtiques, i
per tant, amb la plena participació del poble.
Aquest és el problema de qualsevol mesura del
programa de reformes actuals: 11 manca él protagonista principal. Ningú no ha de decidir, excloure o limitar en nom del poble sense que,
a aquest, se l'hagi consultat en unes eleccions.
I l'elecció només és possible si prèviament hi ha
hagut una total llibertat per a expressar totes
les opcions. Així s'ha formulat, indissolublement,
en els programes d'alternativa democràtica, sigui
de l'Assemblea de Catalunya o del Consell, on
es reivindica el restabliment provisional dels principis i institucions d'un text d'autonomia, el del
1932, perquè implica iniciar un procés democràtic vers l'elecció d'un parlament català amb la
garantia, des del primer moment, de l'existència
d'un govern provisional propi. Democràcia plena
i autonomia són inseparables, i, lògicament, així
ha avançat la reivindicació popular.
La dialèctica "alternativa democràtica-alternativa oficial a aquesta alternativa" ha portat el
sistema a les rodalies de l'autonomia. Però, no
ens enganyem, això que ara ens presenten és,
altra vegada, l'especial autonomia del sistema,
que no considera l'opinió i voluntat popular. Se'ns
ofereix quelcom estrany a una consciència democràtica: Catalunya sense veu ni vot.
RAFAEL RIBO

Canviar només de camisa
Hi ha gent que no té altra camisa
que la que porta. Entre altres coses
perquè no se la poden canviar a
cada moment. Durant molt de temps
al país, "oficialment" s'havia de portar la camisa d'un color determinat.
"Oficialment" també era així als pobles. Avui, en canvi, es poden portar
camises que no siguin les "oficials"
i això no ha suposat cap contratemps per a aquells que, molt abans
que s'acceptessin "oficialment" uns
altres colors, ja n'estaven de tornada.
Per t d'altres, en canvi» la feina m
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sobreres per a dubtar de la presència d'un home nou sota unes camises noves.
L'home del poble s'ha traslladat a
la ciutat amb el mateix equipatge de
desigualtats, de caciquismes o de
violències. Amb l'inconvenient que
Ultra el fet de canviar de camisa
hi ha també l'altre de saber què hi ' tot plegat es multiplica i es fa més
visible en els mastodòntics congloha sota de cada camisa. Que la vida
merats urbans. Pot ben ser que el
canvia, és evident. El que ja no ho
pas d'una societat agrària a una alés tant és el paper que hi juga
tra d'industrial signifiqui només que
l'home en aquest canvi. De bell anl'home ha acceptat les comoditats i
tuvi, el que es veu més és el canvi
els avantatges que li proporciona la
de decorat. Ha canviat l'escenari i
tficnica, però que continua en él
fins i tot la indumentària dels accamí de i'indMdualisme* ferotge, de
tors. No obstant això, hi ha raons
seva per a saber quina és la camisa
"oficial", ja que hom acostuma a
veure'ls avui d'una manera i demà
d'una altra. Deuen passar la seva,
però això és cosa d'ells!

l'egoisme a ultrança, de la intolerància de sempre.
Que la vida canvia, és evident.
Però preguntem-nos, qui canvia la
vida? Perquè si la vida només canvia perquè canvien les circumstàncies, pot molt ben ser que els homes
només canviïn de camisa. I quan
l'home resta marcat pel passat no li
serveix de gran cosa canviar de camisa. El que li cal és canviar de cor.
El que li cal és un home nou per
contraposició a l'home egoista i bufat d'ahir.
(Margarola" 52/març-abril 1976).

BÚSTIA
ART
Ja llunyans —són prop de quaranta anys— els dies del meu modest exercici de crítica d'art, no
puc contenir-me davant la meravella que m'ha produït la reproducció del monument a la Sardana que aquests dies s'inaugura
a Granollers.
Reuneix —al meu judici— totes les qualitats d'una
bona,
d'una gran escultura, per la seva
massa sorprenent, pel seu assentament geològic en el terreny,
per la seva grandiosa concepció
i no parlo del tamany—, al mateix temps que expressa allò més
íntim del sentiment d'enllaç i de
germanor propis de la dansa que
personifica.
ARAGONÈS I FORMENTIR
(Barcelona)
CAMBÓ
Vam quedar qu« A V U I seria
un diari d'informació. Al·ludir a
fets històrics i fer-ne una crítica
objectiva crec que és un dret i
alhora una obligació que, democràticament, no podem negar al
senyor Xavier Fàbregas en referir-se al senyor Cambó. El senyor Josep M. Puig i Corominas
sembla vòler conculcar aquest
dret al senyor Fàgregas, segons
s'explica en la seva lletra publicada a "BÚSTIA" del dia 30
d'abril.
Un hom no dubta que el senyor
Cambó és una figura històrica de
prou relleu, però deixant de banda la seva dimensió quant a prohom d'un Partit i les seves altres virtuts cíviques i de mecenatge que fan d'ell un gran patrici,
la Història tampoc no pot oblidar
que no va poder o no va saber
convertir-se en el Bismarck d'Espanya ni en el Simón Bolívar de
Catalunya, meta de les seves aspiracions polítiques.
R. CASABATO I PERRAMON
(Barcelona)
"AVUI"
Indubtablement, AVUI és producte d'una avantguarda, d'una
situació, d'uns problemes, d'una
circumstància i d'uns nuclis abassegats de futur. Cal, doncs, que el
diari A V U I respongui i reflectí
més aquesta avantguarda, aquesta situació, aquests problemes i
circumstàncies de futur. De no
ser així, podria passar-li com a
l'hídrid i descolorit "Tele-Estel",
que va desaparèixer del mapa
sense pena ni glòria. Fem que
així no sigui.
R. S. GÜELL
(Barcelona)
DONES
En él Romea, Xavier Ribalta
cantava convençut, sense adonarse'n, crec —cosa absurda—, un
himne als exiliats on, entre altres coses, deia: "Les vostre» dones, / que us van jurar amor, /
han vist canviar el seu cor/davant els guanyadors".
Que quedi clar que moltes dones, i no per raons de "cor", van
anar a l'exili i que les dones exiliades, igual que els homes, tenen el mateix dret, en el mateix
himne, al record i a l'agraïment
per una lluita dura i dramàtica
que mai no oblidarem.
NÚRIA
SERRAH1MA
(Barcelona)
TVE
Vull posar de manifest el meu
desengany en contemplar l'espai
de RTVE "Miramar" i observar
que s'hi esmentava la volguda
"Moreneta", les nostres caramelles i el sempre recordat Pau Casals, en els respectius reportatges, i qua hom parlava d'ells en
castellà.
Senyors de "Miramar"! (i això
és un espai informatiu per a Catalunya i les Illes, jo sóc frare!
JAUME

BROQUETAS
(Martorell)
Baix Llobregat

Per ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
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