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Barcelona. Bandera de Santa Eulàlia
Tipus: Tipus antics (gonfanó, làbarum, vexil·lum)

Entitat territorial: Catalunya
Status polític: Subdivisió d'estats
Estat:

CAR

Província:

-

Comarca: Municipi: Ent. Local Menor: Barri:

-

UTM x=:

Acord legislatiu:

DOGC:

BOP:
Ús:

Usuari:

UTM y=:

4581,8

Superfície (km2): -

BOE:
A terra

431,3

Població:
Governs locals

Capital:

"..., la bandera que's diu de Santa Eulàlia,
la qual és de tafetà carmesí molt gran ab
orlas pintadas de or y plata y en lo mig la
figura de la dita santa, y dos insígnies, la
una de la Ciutat y la altra del Capítol, y al
cap de la asta un bell imatge de la santa
fet de plata sobredaurada del qual cap de
asta cauen dos cordons de seda
carmesina y or ab bellíssims flochs en la
fí."

6.396 focs (1553), barcelonins
Barcelona

Privat Públic Militar

Terra:

*

*

Mar:
Proporcions: 0
f=:

-

Data inici ús: segle XVI
Data final ús: 11.09.1714
FIAV

Color
Color
Color
Color
Color

1: R+
2:
3:
4:
5:

PMS

Oficial

Aclariments: El dibuix és una reconstrucció d'en J.L.Calvo
Pérez, d'acord amb la descripció que fa el
Dietari de Jeroni Pujades al relatar la
professó del 24.05.1601 amb motiu de la
canonització de St.Raimón de Penyafort. La
insígnia de la ciutat hauria de ser la creu de
S.Jordi o la quarterada de creus I pals.

Significació: La imatge de la patrona de la ciutat va arribar a substituir les tradicionals "creus I
barres" en la bandera de la ciutat, probablement per influència de les banderes
de Santa Eulàlia de la Catedral.
Relació amb Mítica bandera de "San Cataldo", que representa Barcelona en alguns reculls de
altres banderes: banderes del segle XVIIIè.
Observacions: En aquesta època coexisteixen escuts de la ciutat, quarterats, amb dos, tres, quatre I alguna Festes tradicionals:
vegada cinc pals, depenent únicament, o així sembla, de l'artista autor de l'obra.

12 de febrer, Santa Eulàlia.

Bibliografia: Memorias de la R.A. de Buenas Letras de Barcelona. T.XV. Barcelona, 1975.
J.L.Calvo Pérez y L. Grávalos. Banderas de España. Silex, 1983.
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