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ORIGEN I DIFERÈNCIES 

 

 
La bandera estelada és la bandera reivindicativa que simbolitza la 
independència de la Nació Catalana. Actualment podem veure estelades tant 
amb el triangle groc com blau, entre d’altres dissenys minoritaris, però encara que 
podem considerar l’estelada blava com la històrica i la groga com la socialment 
reivindicativa, el seu significat és el mateix: representa l’anhel d’una Catalunya 
independent. 
 
 L’estelada blava  

Aquesta fou la primera bandera 
independentista catalana creada per Vicenç 
Albert Ballester (1872-1938) l'any 1918, 
inspirant-se en la bandera que utilitzaven els 
independentistes cubans durant el seu procés 
d'alliberament nacional davant l’imperialisme 
espanyol. 

Tot i així, el primer estel amb clara 
intencionalitat nacionalista que es coneix a 
Catalunya és de 1904. Es tracta d’un segell 
commemoratiu de la presa de possessió per 
part de la Unió Catalanista del Pi de les Tres 
Branques. El 1906, un cop finalitzada la 
Guerra d'Independència cubana, es va crear a 
Santiago de Cuba el Centre Catalanista de 
Santiago de Cuba, on ja es podia veure la 
primitiva versió d'una estelada: una senyera 
amb un estel blanc de cinc puntes al mig. 

La primera fotografia d’una bandera estelada és del 1908, es tracta d’una 
primigènia senyera independentista que enlloc de lluir el triangle a l’esquerra amb 
l’estel, du un rombe suposadament blau al mig amb una estrella blanca a 
l’interior. La fotografia, feta a París, és de la seu de la Lliga Nacionalista 
Catalana. La fotografia més clarament visible i conservada, d’una estelada amb 
triangle i estel és de 1918, feta a Montserrat. 

 

SantMartíperlaIndependència 
http://smperlaindependencia.blogspot.com 
smperlaindependenci@gmail.com 
 

Grupd'Opinió Els Almogàvers 
http://goal.blog.cat 

grupelsalmogavers@gmail.com 

És destacable l'adopció de la bandera estelada per part del primer partit independentista 
anomenat Estat Català i fundat per Francesc Macià l'any 1922. L'any 1931 la bandera 
independentista va ser present durant la proclamació de la República Catalana per part 
de Francesc Macià, tot i que la bandera oficial de l’efímera república va ser la senyera. I 
també es va penjar en diversos ajuntaments durant els fets del 6 d'Octubre de 1934.  

 
 L’estelada groga (o vermella) 

Va ser creada en escindir-se la secció universitària 
del Front Nacional de Catalunya (FNC)i formar-se 
el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels 
Països Catalans (PSAN), un partit independentista 
i socialista que, per reafirmar el seu posicionament 
d'esquerres, crea l’any 1968 una estelada pròpia 
amb el triangle blanc i l'estel vermell. Al cap d'un 
temps, es va canviar el triangle blanc pel de color 
groc que avui encara perdura. Aleshores també és 
usada per Esquerra Catalana dels Treballadors 
(el primer partit polític catalanista de la Catalunya 
Nord). L'estel és vermell perquè en el seu inici era 
utilitzada pels marxistes-leninistes.  

El 1976 la branca marxista del PSAN s'escindeix i 
crea el Moviment d'Unificació Marxista (MUM), que 
segueix usant l'estelada blanca, mentre que el 
PSAN adopta la groga. La unificació de les 
banderes es produeix quan aquest desapareix, 
essent, a partir d’aleshores, la bandera de l’estel 
roig i el triangle groc l’ensenya dels 
independentistes socialistes i/o comunistes. 

 
 

L’ESTELADA SIMBOLITZA 
LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA, NOMÉS AMB 
UN ESTAT PROPI PODREM 
DEFENSAR LA NOSTRA 
IDENTITAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Racó del Xerraire és una iniciativa del Grup d’Opinió 
Els Almogàvers i de Sant Martí per la Independència 
membre de l’Assemblea Nacional de Catalunya. Podeu 
trobar les nostres presentacions a: 

 
 

http://www.youtube.com/user/ateneuitinerant 
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