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És, encara, Joan Carles I el Jefe del Movimiento Nacional?

L’escut preconstitucional
del rei d’Espanya

L
A r m a n d d e F l u v i à

“L’escut, el segell i
l’estendard reials encara
porten els símbols
preconstitucionals (i per
tant, anticonstitucionals)
del feixisme franquista,
del Movimiento
Nacional”

a comissió d’administracions publiques
del Congrés espanyol ha aprovat una
iniciativa conjunta del PSOE, ERC i ICV
instant el govern a retirar els símbols
franquistes que atempten contra l’or-
denament constitucional i que encara

romanen en edificis públics i municipis. Ningú no s’ha
adonat, però, que el rei d’Espanya encara usa un escut
franquista amb el jou i les fletxes, símbol del Movimi-
ento Nacional.

Fem una mica d’història: per un Decret del 2 de fe-
brer del 1938 (BOE del dia 3), el general Franco va es-
tablir l’escut del seu règim, inspirat en un dels Reis
Catòlics, creadors, segons ell, de la “sagrada unidad na-
cional de la patria”. El model fou aprovat per Decret del
12 d’octubre del 1945. Es tracta d’un escut quarterat: 1r
i 4t les armes requarterades de la Corona de Caste-
lla-Lleó; 2n i 3r, en un partit, les armes dels Estats de la
Corona d’Aragó i les de la Corona de Navarra; gaiat
curvilini a la punta i abaixat, les armes del regne de
Granada. Per timbre un coronell dels Reis Catòlics
(Franco no es va atrevir mai a emprar la corona reial);
acoblada darrera l’escut, l’àguila de sant Joan Evange-
lista, amb una cinta amb el lema Una, Grande, Libre per
darrera del coll, i acostada de les columnes d’Hèrcules
coronades una amb corona imperial i l’altra amb un
coronell (no una corona reial). Sota l’escut, el jou i les
fletxes, que era una divisa personal dels Reis Catòlics,
amb nou o més fletxes i ara només amb cinc (les de la
Falange Española).

Un decret del general Franco, núm. 814, del 22 d’abril
del 1971 (BOE del dia 26), signat dos anys després de
designar com a successor del seu règim el príncep Joan
Carles, va establir el seu guió i estendard. Es tracta d’un
drap blau fosc amb l’escut quarterat de Castella, Lleó,
Catalunya-Aragó i Navarra, gaiat a la punta de Granada
i carregat amb l’escussó dels Borbó-Anjou, timbrat amb
corona de príncep i envoltat del collar de l’orde del Toisó
d’Or. Com a símbolos del Movimiento Nacional, porta aco-
blada darrere l’escut, la creu de Borgonya (de la Comu-
nión Tradicionalista) i al dessota la divisa del jou i les
cinc fletxes (de la Falange Española Tradicionalista i de
les Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, l’únic partit
permès per la dictadura, després del Decret de la Unifi-
cación del 19 d’abril del 1937).

Ja rei, des de la mort del dictador, el 1975, Joan Carles

I, va adoptar com a armes personals les
que feia servir com a príncep d’Espanya
(títol que li va atorgar el Generalísimo)
sense cap més variació que la corona, que
ara és la reial.

Pel decret del ministeri de Defensa
núm. 2157, del 23 de juliol del 1977, es
creà el distintiu de la Casa del Rei. S’hi
adjunta un dibuix del model, integrat
per l’escut del rei dins un òval de llató
esmaltat en blau prússia. L’escut reial
continua portant acoblada darrera l’es-
cut, la creu de Borgonya, el distintiu
emprat pels requetès, i al dessota el jou,
a la destra, i el feix de cinc fletxes, dis-
tintius de la Falange Española.

Finalment, el reial decret núm. 2964,
del 18 de desembre del 1981 fa públic el
model oficial de l’escut d’Espanya, bla-
sonat a la llei 33 del 5 d’octubre del 1981.
Aquest escut –que és l’actual– substitu-
eix el franquista, del qual hom ha sim-
plificat el quarterat (ara només Castella,
Lleó, Catalunya-Aragó i Navarra), ha
mantingut el gaiat de Granada, ha su-
primit l’àguila de sant Joan Evangelista,
la divisa Una, Grande, Libre, i el jou i les
fletxes, ha substituït el coronell per la
corona reial i ha incorporat l’escussó dels Borbó-Anjou.

Conclusió: l’escut, el segell i l’estendard reials en-
cara porten els símbols preconstitucionals (i per tant,
anticonstitucionals) del feixisme franquista, del Mo-

vimiento Nacional. Per què no han estat canviats? És
que el rei d’Espanya ja s’hi sent bé?

■ Armand de Fluvià. Conseller heràldic
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taria fent el govern de Zapatero.

Només un apunt: sobre el blaverisme
s’ha escrit molt, però la veritat és que
s’han fet –i són imprescindibles– molt
pocs estudis seriosos. És ja un costum
qualificar-lo amb expressions com ara
“dreta pura i dura”, “espanyolista”,
“franquista”, “reaccionari” o “conserva-
dor”, i associar-lo a Abril Martorell i al
primer vers de l’himne regional, com
ho feia el mateix Defez, pensant que
amb això és suficient per explicar-lo.
Però no ho és. Tots hauríem de ser més
exigents en parlar d’aquest fenomen:
entendre’l és indefugible per a qualse-
vol explicació sòlida del que passa po-
líticament, lingüísticament i social-
ment, al País Valencià. El blaverisme va
tindre un gran èxit durant la Transició
perquè va rebre molta ajuda, però, ens
agrade o no, es basava en –i utilitzava,
despertava– sentiments que no eren
nous, com l’himne demostra, i que
continuen vius. És un tema sociològic

de primera magnitud encara no afron-
tat seriosament.

L’error amb el blaverisme, deia el
professor Defez, “és pensar que hi ha
raons en joc, creure que si construeixes
un bon argument o una jugada audaç i
imaginativa, guanyaràs la partida”. I
continuava: “Qualsevol estratègia mí-
nimament racional fracassarà, perquè
el blaverisme, com si es tractés d’un vi-
rus, mutarà contínuament per tal de
perpetuar-se”. Què en podem fer, doncs?
Dues coses, concloïa Defez: d’una banda,
“ser intransigents, desautoritzar i ridi-
culitzar les persones i les posicions que
defensen tesis secessionistes”; de l’altra,
“ignorar-lo, menystenir-lo: no entrar-hi
en diàleg, no fer ofertes, no donar argu-
ments, no realitzar propostes que bus-
quen algun punt d’acord perquè si fas
això, estaràs perdut”.

Tot molt edificant: si som racionals i
dialogants, estarem perduts. Si som
intransigents, si desautoritzem i ridi-
culitzem, si menystenim i renunciem

als arguments, aleshores guanyarem...
Honestament, crec que cal enfocar
millor la qüestió.

En primer lloc, perquè en estos mo-
ments el blaverisme té una força polí-
tica molt minsa al País Valencià, enca-
ra que la seua base social és ferma i pot
ser utilitzada en qualsevol moment
per a la picabaralla electoral. Cal actu-
ar en política precisament com Defez
desaconsella: amb rigor i serenitat,
amb intel·ligència, racionalitat i dià-
leg, perquè ningú no tinga facilitats
per despertar certs sentiments d’auto-
estima que podrien tornar a manifes-
tar-se en reaccions poc aconsellables
com ho fou el blaverisme.

I, en segon lloc, perquè en aquesta
polèmica de les traduccions, el blave-
risme no ha tingut cap paper rellevant.
El problema l’ha suscitat molt més la
precipitació de les forces polítiques
catalanistes, que, amb les seues exi-
gències a Zapatero, han despertat, no
el blaverisme, sinó la legítima reacció

de la majoria dels partits valencians,
que han coincidit a reivindicar la mà-
xima autonomia per prendre les deci-
sions que a ells corresponen, i que han
vist aquestes pressions com una inge-
rència i/o una prepotència. El que és
paradoxal és que aquestes coses sem-
blen no entendre-les, precisament, els
nacionalistes.

Si alguna cosa ha demostrat la po-
lèmica és que la discrepància sobre la
llengua ja no està entre els qui defen-
sen la seua unitat i els secessionistes,
que ni tan sols han aparegut, sinó en-
tre els unitaristes de la llengua i els de
la llengua i el nom. I també, que això
del nom de la llengua és una perfecta
cortina de fum per amagar problemes
més greus, com ara el contingut ma-
teix de la Constitució, i per aconseguir
rèdits polítics a curt termini, com
sembla que pretenen els que han atiat
la qüestió.

■ Josep Solves. Professor de la Universitat Cardenal
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