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1. JUSTIFICACIÓ 

 

No tots els tèxtils al vent són banderes, de la mateixa manera que no totes les cançons 

són himnes. Què és el que fa que un teixit tèxtil es pugui considerar una bandera, o 

una cançó un himne? Què és el que fa que certes coses esdevinguin en símbols? No es 

pretén donar una resposta tancada a això, ja que cadascú pot fer-se la seva, però serà 

difícil que la resposta no es vinculi a la paraula “identitat”, o “representació d’una 

identitat o col·lectivitat”.  

La pregunta que es pot fer després és, com s’obté un símbol que el col·lectiu el senti 

com a propi, que el representi, que l’identifiqui? Ha d’existir una legitimitat, no tot s’hi 

val, és clar, i, per qui escriu això, hi ha principalment dues maneres d’obtenir-la. Una és 

la legitimitat que neix del consens, del que la majoria o la totalitat tria reconèixer 

comunament com a propi. La segona manera és la legitimitat històrica, d’allò 

consuetudinari, del que s’ha fet fins ara, del que ja ha representat als que venien 

abans. En definitiva, aquesta última legitimitat es mou en l’eix temporal, en una 

continuïtat del col·lectiu més enllà dels individus que el conformen en un moment 

concret. I no és aquest, també, l’objectiu d’un símbol? Fer perdurar en el temps allò 

que representa. 

Per tant, al voler l’Ajuntament de Porreres dotar al seu poble d’una bandera municipal, 

tot seguint la facultat que li reconeix la normativa autonòmica1, és adient i encertat 

que ho vulgui fer amb el suport de les dades i la metodologia correctes que aquest 

informe pretén aportar, i que es centra en: 

 Definir diferents metodologies per a dissenyar una bandera. 

 Cercar els símbols que tinguin més legitimitat històrica per a conformar la nova 

bandera de Porreres. 

 Presentar propostes pel disseny de la bandera de Porreres. 

                                                           
1
 Llei 20/2006, del 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 



3 
 

2. DE L’HERÀLDICA A LA VEXIL·LOLOGIA: METODOLOGIES PER A 

ESTABLIR UN DISSENY VEXIL·LOGRÀFIC 

 

L’heràldica i la vexil·lologia són, en l’actualitat, dues disciplines auxiliars de la història. 

La primera, en tant que disciplina,2 és la ciència i art que tracta sobre els escuts 

d’armes, amb una terminologia i unes regles pròpies que la regeixen.  La vexil·lologia, 

per la seva banda, tracta de l’estudi sobre les banderes, i no té ni una terminologia ni 

una normativa tan específica com l’heràldica. Per la seva banda, vexil·lografia és un 

terme que fa referència al disseny de les banderes, per tant, és part de la vexil·lologia. 

És mal de dir quan neix l’heràldica, ja que més que un fet puntual és un procés que es 

desenvolupa al llarg del temps. Així, es pot parlar d’un període preheràldic, un període 

de generalització i un de difusió3. Si volem acotar, es pot dir que al segon terç de la 

dècada del s. XI encara no s’ha deixat enrere la preheràldica, i que a mitjans segle XII ja 

es troba en període de generalització. Un poc menys complicat és fer-ne l’acotament 

geogràfic de sorgiment, circumscrit a Europa occidental, més específicament, entre el 

Loira i el Rin (PASTOREAU, 2006: 237) i també a la costa anglesa del canal, que en 

aquells moments havia caigut baix influència normanda.4 

Tanmateix, no és l’objecte d’aquest informe entrar en el debat historiogràfic sobre el 

moment, el lloc i les causes que varen forjar l’heràldica. Una heràldica que es va iniciar 

com a estrictament familiar i dinàstica i que, amb el pas dels segles i la seva adopció 

també per part de les diverses institucions feudals (civils, militars o eclesiàstiques), va 

passar a ser una heràldica territorial. En certa manera, estam parlant del pas d’un 

emblema identificador a un d’identitari, d’un de personal a un de col·lectiu. El mateix 

va passar amb les banderes, ja que la relació entre emblemes heràldics i banderes és 

directa, i aquesta representació directa s’explica molt bé quan s’entén que el que és 

important d’un escut d’armes no és l’escut, sinó les armes, és a dir, la iconografia que 

                                                           
2
 Ja que el terme “heráldica” també serveix com a sinònim d’escut d’armes. 

3
 Es vegi el capítol “sobre heràldica i vexil·lologia” de PRUNÉS, J. (inèdit). Expedient Identitat. Història i 

debat de la bandera de les Illes Balears. Lleonard Muntaner Editor 
4
 Les primeres descripcions escrites d’escuts heràldics, per exemple, al cantar Chanson de Roland, estan 

escrits originalment (finals s. XI) amb forts trets anglonormands (SEVILLA, 1990: 80). 
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hi surt representada. Estam parlant d’una composició característica, precisa, original, 

en definitiva: única, que no doni peu a confusions amb altres. 

Si es permet a l’autor emprar l’exemple exposat a un estudi propi inèdit5, es pot 

emprar molt bé el símbol del rei del Regne de Lleó com a mostra d’aquest fet. Les 

armes del monarca d’aquell regne medieval (que amb el temps també varen esdevenir 

les del regne com entitat territorial, com s’ha assenyalat abans) consistien en un lleó 

morat aixecat sobre les seves potes de darrere, damunt d’un fons blanc (en 

terminologia heràldica: d’argent, lleó rampant de porpra). Aquest disseny és el seu, i el 

diferencia d’altres emblemes com el dels comtes de Flandes (d’or, un lleó rampant de 

sabre), el dels ducs de Luxemburg (de burelat d’argent i atzur de deu peces, un lleó 

rampant de gules coronat d’or), el dels reis de Bohèmia (de gules, un lleó rampant i 

forcat d’argent coronat d’or),... Aquest disseny és el que s’adapta a la forma de la 

plataforma que el llueix: l’escut, l’estendard, la bandera, ... I el verb “adaptar” no és 

gratuït, sinó que, aquell lleó que a l’escut és rampant, sobre una bandera passa a 

trobar-se allargat (“passant”), ja que així no perd visibilitat sobre el drap horitzontal. És 

un fenomen curiós, que aplica la norma heràldica de la plenitud a la vexil·lografia, i que 

també trobam en els pals de gules de l’escut dels reis de la Corona d’Aragó, que a la 

bandera passen a ser faixes. Com que hem dit que la vexil·lologia és molt més flexible 

que l’heràldica, a aquesta aplicació de la regla de la plenitud hi trobam nombroses 

excepcions, certament.     

En qualsevol cas, el resultat de disposar les armes heràldiques sobre una bandera dona 

com a resultat el primer disseny vexil·logràfic que cal conèixer: la bandera heràldica. 

La bandera heràldica presenta un seguit de punts positius: és senzilla, harmoniosa, 

molt visible i, per tant, fàcilment identificable. A mesura que l’heràldica es complica, 

amb la generalització d’escuts amb diversos quarters, aquests punts positius es 

dilueixen.  Les monarquies autoritàries i absolutistes de l’Era Moderna, que 

concentraven grans quantitats de territoris, s’afanyaven a incloure en immensos escuts 

quarterats les armes de totes aquelles terres d’on n’eren sobirans. Transportar això a 

una bandera, com varen fer els Reis Catòlics (per tal de posar un exemple proper), 

                                                           
5
 Expedient identitat. Història i debat de la bandera de les Illes Balears, Lleonard Muntaner Editor. 
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donava com a resultat un mosaic que feia minvar la característica principal de 

qualsevol símbol: la seva clara identificació. Davant d’això, existien tres camins 

possibles: mantenir les banderes heràldiques, crear un disseny ex novo o una solució 

intermèdia que passava per incloure l’escut íntegre sobre el llenç de la bandera, de tal 

manera que la forma de l’escut i el color del llenç funcionessin com a elements 

diferenciadors.  

La majoria de monarquies, especialment les dominades pels Borbons, es varen 

decantar per aquesta última opció, per la qual la bandera és el suport de l’escut. Amb 

excepcions com la del Regne Unit, que va apostar per un disseny ex novo que integrava 

d’una manera peculiar les insígnies dels diferents territoris britànics a la bandera 

coneguda com Union Jack, les monarquies europees empraren els seus carregats 

escuts heràldics sobre les banderes com a propaganda del seu poder sobre extensos 

territoris. Aquest és el segon disseny vexil·logràfic a tenir present. 

Dos fets havien de condemnar aquest tipus de disseny. El primer és que no es va 

aconseguir millorar-ne la identificació, ja que moltes monarquies, especialment les 

borbòniques (França, Espanya, Nàpols-Sicília), però també d’altres com la portuguesa, 

varen posar els seus escuts sobre banderes blanques. Bona part d’Europa occidental, 

per tant, lluïa banderes idèntiques vistes des de la distància.  El segon fet és l’esclat de 

les revolucions burgeses i el sorgiment dels estat-nació liberals, que, de forma gairebé 

generalitzada a Europa, despenjaren les banderes absolutistes i n’hissaren unes altres 

de nou disseny que havien de representar la nova sobirania nacional. Les 

anomenarem, per això, banderes nacionals, caracteritzades per desvincular-se (en 

major o menor grau) d’elements heràldics, i per jugar normalment amb dissenys de 

franges (generalment, tres franges) de diferents colors. El resultat d’això és que 

bandera i escut estatal, a molts estat-nacions, no coincideixen, ja que l’escut, menys 

popular, sí que sol mantenir-se com el que s’emprava històricament per la dinastia 

regnant. Així, l’escut alemany oficial és l’àguila de l’emperador del Sacre Imperi; l’escut 

del Regne Unit agafa l’escut de la Casa Reial Britànica, quarterat amb les armes 

angleses, escoceses i irlandeses; i l’escut dels Països Baixos és el del lleó de la Casa 

d’Orange-Nassau, per posar alguns exemples. Alguns estat-nació, fins i tot, incorporen 

l’escut heràldic històric com un element damunt les seves banderes nacionals, com és 



6 
 

el cas de Portugal, Espanya, Croàcia, Andorra,6... Algunes excepcions a aquesta 

conservació de l’heràldica tradicional a Europa són França o Itàlia. 

Acaba aquesta història aquí? Seria precipitat negar-ho, però erroni afirmar-ho. La 

globalització i el sorgiment del consumisme de masses està aportant una nova 

iconografia, una nova heràldica i vexil·lografia en forma de logotips, marques, símbols 

d’organismes supranacionals, ... pendents per a ser analitzats.  

En tot cas, l’exposició breu d’aquesta història dels símbols permet identificar les 

metodologies per a establir un disseny vexil·logràfic: 

 

 En el cas d’existir una emblemàtica heràldica: 

 

1- Si l’emblema no compta amb un excés de quarters o de figures, establir un 

disseny de bandera heràldica. 

2- Si l’emblema és massa carregat o no s’adapta bé al model de bandera 

heràldica, establir un disseny de bandera com a suport de l’escut. 

  

 En el cas de no existir un emblemàtica heràldica: 

 

3- Establir un disseny ex novo que la població que l’adopti s’hi pugui sentir 

representada i que sigui diferent al d’altres banderes ja existents. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Per tant, es podria dir que mantenen el disseny de la bandera com a plataforma per a lluir-hi l’escut, 

tot i que els colors d’aquesta han adquirit un alt valor identitari, més que l’escut. 
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3. ELS SÍMBOLS HISTÒRICS DE PORRERES 
 

La metodologia per a tractar símbols històrics territorials o institucionals, com el que 

aquí  ens ocupa, es basa en l’estudi, principalment, de tres tipus de fonts:  

 Fonts escultòriques: principalment, els escuts d’armes esculpits en edificis 

històrics. 

 Fonts pictòriques: els escuts d’armes i altres símbols representats gràficament 

en frescos o en il·luminacions/ il·lustracions que es puguin conservar en edificis 

o documents antics. 

 Fonts arxivístiques: referències escrites sobre escuts d’armes i altres símbols 

que es puguin conservar en documents antics. 

Si bé és sempre convenient i desitjable poder trobar mostres dels tres tipus de fonts, la 

recerca sobre símbols històrics d’aquest tipus necessita prioritzar les evidències 

escultòriques,  per un seguit de motius. Les referències escrites a fons arxivístics solen 

ser massa infreqüents i no sempre aclaridores, malgrat puguin aportar informació 

addicional de rellevància. Les mostres representades gràficament tampoc abunden 

però son més freqüents i compten amb l’avantatge de que ens aporten informació 

cromàtica i són molt aclaridores en quant a la composició del símbol, però no sempre 

és fàcil explicar-los o contextualitzar-los correctament. En canvi, els símbols gravats o 

esculpits són més freqüents (pel simple fet que resisteixen molt millor el pas del 

temps), són fàcilment contextualitzables gràcies a l’edifici on es troben (a més, alguns 

solen dur gravat l’any en el que foren fets), i revesteixen un caràcter “públic” (ja que es 

solen trobar exposats a la vista de tothom) que en garanteix la seva oficialitat i 

acceptació col·lectiva, a més de la seva fàcil localització. 

En el cas de Porreres, la destrucció de bona part del seu fons documental històric7 

durant les revoltes del Sexenni Democràtic fa que les fonts escultòriques encara cobrin 

més importància com a metodologia d’estudi. 

La vila de Porreres és un dels nuclis que es desenvolupa arran de la conquesta de 

Jaume I, essent part de la porció del comte del Rosselló, Nunyo Sanç, qui la cedeix a 

                                                           
7
 Tot i que es conserva l’Arxiu Parroquial, que té documents del s. XVI. 
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don Guillem de Porreres, de qui pren nom, al 1230 durant el repartiment de Mallorca 

(ROSSELLÓ, 1974: 7). Al 1248, ja apareix mencionada a la butlla d’Innocenci IV 

l’església de St. Joan (BARCELÓ, 1984: 40), si bé un nou oratori es va construir sobre 

aquesta església, i el mateix passa amb altres edificis medievals, el que fa que no se’n 

trobin molts d’aquesta època i, per extensió, tampoc símbols de les institucions 

medievals porrerenques. 

Una important excepció (tot i que sigui dins de l’Era Moderna) és el santuari de Monti-

sion (1498), alhora monestir marià i important col·legi de gramàtica. Sabem que aquest 

important centre de gramàtica a Mallorca era mantingut per la Universitat de Porreres 

(íbid.: 42), i com que cap institució, ni ara ni abans, finança res sense fer notar que és 

ella la que ho fa, és d’esperar que l’escut de l’òrgan municipal històric de Porreres es 

trobi present a Monti-sion, com així succeeix (ANNEX I), el que permet identificar el 

símbol històric oficial de Porreres. 

Aquest símbol és el que actualment manté l’ajuntament, per la qual cosa li aporta tota 

la legitimitat històrica que és menester. A més, el podem rastrejar escultòricament a 

través dels segles: a l’interior de la Casa de la Vila es conserva, d’ençà la postguerra, un 

relleu de 1672 amb l’escut municipal8 (BARCELÓ, 2001: 192); també se’n guarda un del 

1711 de l’antic retaule de l’església de Nostra Senyora de Consolació;9 el trobam a una 

de les creus de terme, de 175810, i del mateix moment, 1762, és l’actual retaule de 

Nostra Senyora de Consolació, on també apareix l’emblemàtica local; més modernes 

són les mostres que es troben a la façana de l’antic escorxador11 (1929) o del 

cementeri, o a l’estàtua del bisbe Campins12 (1948), entre d’altres. 

 No sols per aquestes evidències, sinó també per la manca de símbols alternatius que 

poguessin fer dubtar i crear debat, es repeteix que el símbol històric de Porreres és 

prou clar. La seva definició heràldica seria, d’argent, un arbre de sinople fustat del seu 

color, sobre terra del seu color, acostat per dos ocells de sable.  

                                                           
8
 Es vegi ANNEX II 

9
 Es vegi ANNEX III 

10
 Es vegi ANNEX IV 

11
 Es vegi ANNEX V 

12
 Es vegi ANNEX VI 
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Sobre aquesta descripció, s’han de fer dos matisos. El primer és que, popularment, 

l’arbre s’ha especificat com un fasser13 i els ocells, com a passers, i se’n desconeix el 

motiu o el significat d’això. El segon és que, aquests esmalts descrits, se prenen de 

l’escut municipal actual, ja que els escuts esculpits que s’han citat anteriorment 

manquen de qualsevol cromatisme. La prova dels colors de l’escut més antiga que 

aquest autor ha pogut rastrejar és la que va representar l’erudit Joaquim Maria Bover 

al 1827 al quart tom de la seva Miscel·lània Històrica, que posa les armes porrerenques 

sobre camp d’or i no d’argent14. A més, també apunta a què, tot i que és d’origen 

desconegut, creu que l’escut fou concedit per Sanç I al 131215. Cal ser prudents amb 

Bover; a un tapís del s. XX de l’Oratori de la Sta. Creu, l’escut és representat amb camp 

d’argent. Potser, el fons d’or de Bover el va prendre prestat de l’escut daurat de 1711 

(ANNEX III), al topar-se amb les dificultats de trobar evidencies cromàtiques antigues. 

El més prudent, fins que es demostri el contrari, és mantenir el camp d’argent. 

Un altre punt en el qual es podria engegar un debat és sobre si els ocells que 

flanquegen l’arbre han d’estar volant o posats sobre unes rames, com passa a tots els 

escuts anteriors al segle XX. Com s’ha dit, l’heràldica no és tampoc una ciència exacta i, 

en aquest cas, el dilema es presenta entre conservar la disposició clàssica amb les 

rames, o ajustar-se a les normes heràldiques per les quals una figura, com són les 

rames, no haurien de tocar mai la boca de l’escut i, per tant, tenir els ocells volant és 

una solució més neta. Al considerar que l’objectiu d’aquest informe és el d’aportar una 

proposta de bandera municipal, l’autor es limita a assenyalar aquestes dues opcions 

per a futurs debats, però mantindrà la disposició que utilitza actualment l’Ajuntament 

de Porreres. 

 

 

                                                           
13

 De fet, a certs escuts, l’escultor es molesta en fer notar els dàtils. 
14

 “El escudo de armas que usa esta Universidad es: una palma arrancada de sinople acompañada de dos 
pájaros de sable en campo de oro” (BOVER, 1827: 211). Bover no diu d’on treu que el camp sigui d’or. 
15

 “ […] según las probables conjeturas que tengo a la vista creeré lo concedió  el S. Rey D. Sancho de 
Mallorca con Rº Privº de 12 de Agosto de 1312, pues con esta autorización lo concedió a todas las Villas 
principales de la Isla inclusa su Capital” (íbid.) 
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4. L’EMBLEMÀTICA MUNICIPAL ILLENCA I ELS QUATRE PALS DE 

GULES.  

 

Si abans s’han tractat les evidències del símbol heràldic de Porreres, el que suposa 

quelcom a tenir en molta consideració, també s’ha de tenir en compte l’emblemàtica 

municipal illenca, especialment la vexil·lologia dels municipis que han adoptat una 

bandera local, ja que la relació amb el seu context territorial també fa part de la 

iconografia porrerenca que ara es pretén ampliar amb el seu propi penó municipal. És 

a dir, el que han fet altres municipis del mateix territori, defineix una manera de fer 

que cal tenir present. Es pot obviar, es clar, sempre i quan es vulgui formar part de 

l’excepció i no de la regla general. 

Les Illes Balears compten, a dia d’avui, amb 67 municipis. Si s’estudien les seves 

banderes municipals, es pot establir la següent classificació: 

 

 
Municipis amb banderes heràldiques 

 
4 

 
Municipis amb banderes amb l’escut 

 
20 

 
Municipis amb banderes sense elements heràldics 

 
3 

 
Municipis sense bandera oficial 

 
37 

 
Altres 

 
Sa Pobla, Lloret de Vista 

Alegre 
Elaboració pròpia. No es compta la bandera de Formentera, ja que es considera insular. 

Com es pot apreciar, tot i que la totalitat de municipis tenen escut municipal, la 

majoria no tenen bandera oficial, mentre que els ajuntaments que n’han adoptat una, 

majorment s’han decantat pel disseny de la bandera com a suport de l’escut. Sa Pobla i 

Lloret de Vista Alegre han enarborat dissenys heràldics modificats. En el cas pobler, 
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s’ha afegit una franja quadribarrada al costat del pal, i a Lloret s’ha prescindit de les 

figures sobre la franja blava que sí que es troben a l’escut. 

Un element curiós de la vexil·lologia municipal illenca és l’aparició a la bandera de la 

popularment coneguda “quadribarrada”, això és, la senyera dels antics reis del Regne 

de Mallorca i de la Corona d’Aragó, fins i tot en aquells municipis on aquestes armes 

no formen part de l’escut municipal. Dels municipis amb bandera municipal, setze16 

llueixen aquest emblema. En els casos d’Inca, Manacor, Felanitx, Llubí, Montuïri, Muro, 

Santa Eugènia i Ses Salines, la quadribarrada fa de drap sobre el que hi va l’escut 

municipal, per tant, hi té una rellevància important. 

Aquest símbol, consistent en quatre faixes o barres roges sobre fons groc, no vesteix 

cap reconeixement oficial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé és cert 

que molts de municipis la varen adoptar com a símbol local com a resposta a la Llei de 

Símbols del gabinet de Bauzà, al 2012. I és que la senyera quadribarrada, tot i no 

revestir caràcter oficial, comporta una demostrada herència oficiosa i cultural, i fins i 

tot fou defensada com a bandera autonòmica per certs sectors polítics durant la 

Transició a les Illes.17 

 Que el símbol barrat fou emprat a les Illes com insígnia reial, és quelcom demostrat a 

bastament tant de forma escultòrica, com pictòrica, com arxivísticament. Posem 

exemples d’aquests tres tipus documentals: 

A nivell escultòric, les proves són moltes, majorment escuts esculpits en claus de volta, 

façanes o capitells d’edificis medievals i renaixentistes vinculats a la corona o amb el 

suport d’aquesta en la seva construcció. En trobam, entre molts més llocs, a la Catedral 

de Mallorca, a la Catedral de Menorca, a la Llonja de Palma, a l’antiga Casa de la Cúria 

d’Eivissa, o a l’Almudaina de Palma.  

A nivell pictòric, s’han de destacar dos creacions cabdals del Regne de Mallorques 

durant el regnat del casal privatiu, com són el Llibre dels Reis 1334 (recopilació dels 

furs del Regne) i les Lleis Palatines de 1337 (tractat de funcionament i protocol de la 

                                                           
16

 De nou, no es compta la bandera de Formentera que, com la resta de banderes insulars, també llueix 
les quatre barres. 
17

 Especialment pel PSM i sectors nacionalistes pròxims.  
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cancelleria reial mallorquina). En aquests dos còdex, certes il·luminacions representen 

gràficament l’escut d’or amb els pals de gules. 

A nivell arxivístic, és obligat citar, entre d’altres18, les recerques de Ramón Rosselló i 

Vaquer, La bandera, l’escut... vol. I (1981) i vol. II (1983), on l’autor exhibeix una gran 

tasca d’arxiu d’on extreu referències documentals de la senyera reial barrada a les Illes 

Balears. Si bé, quina millor evidència que la pròpia afirmació del rei Sanç? Això trobam 

a la lletra enviada per aquest rei al 1312 per a concedir una bandera als Jurats, la 

Universitat de Mallorca i el Regne19, quan descriu les armes que la composen: 

“[...] quod in parte superiori sit signum nostrum regale bastonatum [...]” 

La traducció seria: “que a la part superior hi sigui el nostre senyal dels bastons reials”. 

Clar és, així, que l’escut reial mallorquí era el mateix que el dels parents catalano-

aragonesos, i no és cap sorpresa, ja que eren de la mateixa família.  

Tanmateix, és cert que, davant d’aquests casos, la línia no primogènita solia incloure 

qualque brisura (diferenciació) a les seves armes. Això ha comportat, basat en certes 

proves iconogràfiques, la teoria de la tribarrada mallorquina. Per aquesta teoria, la 

brisura entre el casal de la Corona d’Aragó i el de la de Mallorca era que aquest darrer 

lluïa sols tres pals de gules, mentre que el primer, en nombre superior a tres. El més 

recent estudi sobre la qüestió és el de Tomeu Bestard, L’escut del Rei. Història de la 

Casa Reial de Mallorca a través de la seva heràldica (2017), massa basada en 

evidències sigil·logràfiques, mentre que obvia altres evidències amb escuts reials amb 

un nombre de pals diferent a tres, i que conviden a concloure amb molta més facilitat 

que, en aquells moments, no existia cap fixació sinó que el nombre de pals era 

variable, a gust de qui els representava20 i que, en conseqüència, no existia cap brisura 

en el nombre de pals.  

Una bona prova d’aquesta flexibilitat en el nombre de pals queda reflectida a l’obra de 

les Lleis Palatines, abans esmentada. Al mateix còdex (un còdex que no és un més, sinó 

la joia de la cancelleria reial mallorquina, fet amb molta cura) es representen 

                                                           
18

  Com els articles de Gabriel Bibiloni a la revista Lluc entre 1977 i 1978.  
19

 ARM, LR3  f. 84r.  
20

 Es vegi el capítol “Reacció i debat: la tribarrada” a Expedient Identitat. Història i debat de la bandera 
de les Illes Balears.  
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indiferentment escuts reials amb dos, tres i quatre pals. Només molt posteriorment, ja 

annexat el Regne de Mallorca a la Corona d’Aragó, el nombre de pals, o de barres, 

quedaria fixat definitivament en quatre21.  

Per això, si es volen emprar les antigues armes reials de la Corona de Mallorca i de la 

Corona d’Aragó com a drap de la bandera, o com a part d’aquesta, s’ha de fer sempre 

de manera quadribarrada i no tribarrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Tot i que grans heraldistes com Riquer o Menéndez-Pidal situaven aquest fet durant el regnat de Pere 
el Cerimoniós (s. XIV), cal ser molt prudents amb aquesta afirmació, ja que hi ha representacions 
d’escuts amb nombre de pals diferent a quatre amb posterioritat al regnat de l’esmentat rei.  
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5. PROPOSTES DE DISSENY DE LA BANDERA MUNICIPAL DE 

PORRERES 
 

Atenent-se al que s’ha exposat fins aquí, es pot concloure que el poble de Porreres 

compta amb un símbol heràldic local propi, al manco des de finals del segle XV, tot i 

que possiblement sigui molt més antic a pesar de que no n’hagin arribat mostres 

anteriors, i que, arran d’això, el més convenient des de l’heràldica i la vexil·lologia és 

que es tingui en compte aquesta emblemàtica heràldica per a dissenyar una bandera 

municipal, de la mateixa manera que s’ha de tenir en compte l’estil de disseny que 

s’han adoptat als municipis propers. 

Així doncs, es presenten les següents propostes de disseny de bandera municipal per a 

Porreres:   

 

PROPOSTA 1 – DISSENY HERÀLDIC 

La bandera heràldica per a Porreres presenta la conversió clàssica de l’escut d’armes a 

bandera, de la manera exposada al segon punt d’aquest informe. La proposta de 

disseny heràldic consisteix en un drap blanc sobre el qual s’hi llueix el fasser de palmes 

verdes sobre terra, flanquejat per dos passers negres  (ANNEX VII). 

Aquest disseny presenta dos punts un poc problemàtics. El primer és que hi ha un 

conflicte amb la norma de plenitud. Recordam que aquesta regla heràldica, aplicada a 

la vexil·lologia, és la que explica, per exemple, que el lleó dels reis de Lleó, o els pals de 

gules dels reis d’Aragó, apareguin en forma allargada a la bandera, per tal que siguin 

més visibles. En aquest cas, sobre una superfícies horitzontal com és el drap d’una 

bandera, hem de situar una figura vertical que no es pot girar22, com és un arbre o un 

fasser, amb el resultat evident que el fasser no podrà tenir una proporció tan gran (i 

per tant, tan visible) com a l’escut.   

                                                           
22

 Solucions com la del castell de la bandera de Mallorca, que apareix tombat, no són correctes ni 
desitjables a nivell vexil·lològic.  
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El segon inconvenient és l’adaptació de la terra sobre la que s’aixeca el fasser al drap. 

La forma més neta és respectar la forma cònica que presenta l’escut, tot afegint-li una 

base que li doni acabament i la separi del marge inferior del drap, però aquesta solució 

obliga a reduir el tamany del fasser encara més. Una altra alternativa seria bescanviar 

el con de terra per una fina franja horitzontal de color ocre/terrós que ocupés tot el 

marge inferior de la bandera. 

 

PROPOSTA 2 – DISSENY DE BANDERA COM A SUPORT DE L’ESCUT 

La bandera com a suport de l’escut és un disseny amb força extensió a les Illes Balears i 

que, a més, pot ser una solució als punts problemàtics del disseny heràldic. En aquest 

cas, tant per ser un símbol que han emprat altres penons municipals, com per ser un 

símbol cultural i popular illenc, la proposta presenta que l’escut d’armes de Porreres es 

disposi sobre una senyera quadribarrada (ANNEX VIII). 

Contrari al que es pot creure, les normes vexil·lològiques requereixen que l’escut no 

vagi al mig de la bandera, sinó al centre de la línia divisòria del primer i el segon terç, 

com fan les banderes d’Espanya, Portugal o, un exemple més proper, Menorca. 

D’aquesta manera, l’escut és visible independentment de si es desplega la bandera al 

vent o no.  

 

Aquestes dues propostes de disseny es troben adients i correctes des del punt de vista 

històric i tècnic. Tanmateix, una bandera és un símbol d’identitat, i és la que millor 

representi la identitat del col·lectiu al qual s’adhereix la que mereix més alt grau de 

legitimitat. Per tot això, aquest informe deixa en mans de l’Ajuntament de Porreres, 

representant immediat de la sobirania de la gent d’aquesta vila, la decisió d’escollir 

entre les opcions que aquí es mostren la que millor representi la identitat, la 

comunitat, el sentir i els anhels de Porreres. 

13 de juliol de 2020 

Jordi Prunés i Moyà 
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ANNEX I: SANTUARI DE MONTI-SION 
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ANNEX II: ESCUT DE 1672 
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ANNEX III: ESCUT DE 1711 
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ANNEX IV: CREU DE TERME, 1758 
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ANNEX V: ANTIC ESCORXADOR, 1929 
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ANNEX VI: ESCUT DE L’ESTÀTUA DEL BISBE CAMPINS, 1948 
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ANNEX VII: PROPOSTA 1 - BANDERA HERÀLDICA 
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Forma drap 2:3 

 

Codi de color HEX: 

Verd de les palmes: #15874f 

Marró del tronc i la terra: #c16f37 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

7/9 a 

½ b 

½ b 



29 
 

ANNEX VIII: PROPOSTA 2 – BANDERA COM A SUPORT DE L’ESCUT 
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Forma drap 2:3 

 

Codi de color HEX: 

Verd de les palmes: #15874f 

Marró del tronc i la terra: #c16f37 

Groc senyera: #fddc09 

Roig senyera: #d9081a 

a 

b 

1/9 a 

½ a 

1/3 b 


