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11-setembre-96

Nom: Barcelona. Bandera de San Cataldo

Tipus: Tipus antics (gonfanó, làbarum, vexil·lum)

Entitat territorial: Catalunya

Status polític: Subdivisió d'estats

Estat: ESP

Província: -

Comarca: -

Municipi: -

Barri: - UTM  x=: 431,3 UTM  y=: 4581,8

DOGC:

BOP: BOE:

Ús: A terra Usuari: Governs locals

Proporcions: 0

f=: -

Data inici ús: bandera inventada

Data final ús:

"Pavillon de Barcelonne, Ville d'Espagne. 
Il est bleu, chargé d'un Moine vêtu de 
noir, tenant en la main droite un Chapelet, 
ou Pater-Noster." Mortier, 1719. "Pavillon 
de la ville de Barcelone; il est bleu, 
chargé au milieu d'un moine vêtu de noir, 
tenant un chapelet". L'Encyclopédie, 
1769.

Color 1: B
Color 2: N
Color 3:
Color 4:
Color 5:

Aclariments: Coincideix amb el color del camp de l'escut 
assignat al "Principado de Cataluña" a un 
manuscrit de finals del s.XVII de la Biblioteca 
de El Escorial: "campo azul, con un obispo 
de oro, mitrado y sentado en silla de lo 
mismo, teniendo un báculo en la mano. (Es 
San Cataldo)".

Significació: Segurament és una mala interpretació de la bandera de Santa Eulàlia, confonent 
el carmesí amb el blau, o potser recordant el blau assignat a les esquadres de 
Catalunya i del Mediterrani a la "Instrucción de 1674".

Relació amb 
altres banderes:

Bandera de Santa Eulàlia

Observacions: Mortier (1719) i l'Encyclopédie (1769) la dibuixen negre sobre blau; tanmateix, Norie (1848) i 
Steenbergen (c.1866), la fan negre sobre blanc. També és blanca la bandera del manuscrit 
neerlandès de 1669-1670 estudiat i reeditat per Klaes Sierksma el 1966 amb una imatge 
semblant a Santa Eulàlia al damunt d'un escut quarterat de creu de Sant Jordi i quatre pals. 
L'històric San Cataldo era un irlandès nascut al s.VII, bisbe de Rachau (?) que en anar a 
Terra Santa naufragà devant Tarent, on arribà a bisbe; està enterrat a la catedral d'aquella 
ciutat, de la que és es sant patró. La festivitat es celebra el 10 de maig.

FIAV PMS

Codi: CAT.08.019.Cataldo

Acord legislatiu:

Oficial

Privat Públic Militar

Terra:

Mar:

* *

Ent. Local Menor: -

Bibliografia: Sebastián Herreros: Las banderas españolas del Steenbergen. Comunicaciones. 
IV Congreso Nacional de Vexilología. Alcalá de Henares, 1990.

Festes tradicionals:

12 de febrer, Santa Eulàlia; 
24 de setembre, Mare de 
Déu de la Mercè (1637).

Correcció: 0

Superfície (km2): -

Població: 34.005 (1718), barcelonins

Capital: Barcelona
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