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L’enigmàtica estrela local de 

Gandia ha sigut un trencacaps per 

als historiadors. Quan l’estrela sofrí 

la greu manipulació al ser pujada 

al quarter de xefe heràldic i amb la 

transformació a caudata, aquesta 

patí d’una sempiterna indefinició 

i quedà condemnada a no rebre 

legalització heràldica. Amb tot, hui, 

l’estrela caudata és el símbol més 

emblemàtic de Gandia. 

Part de la investigació que mos-

tre aquí no eixí publicada al lli-

bre, Trabajos de arqueoastronomía1 

(juny, 2006) del que sóc coautor 

amb el treball: La deformidad cau-

data de la estrella heráldica de 

Gandía identifica la nova 1572. 

Per tant, aquest article és la Post 

Compilació integral no publicada.    

A mena de sinopsi, aquest treball 

mostrà que el Consell de la vila 

de Gandia ja tenia constituït el seu 

armorial local quan, aleshores, era 

duc (en assignació d’apanatge) Joan 

II de Navarra i infant d’Aragó, al 

període 1425-1439. Però a l’inici 

del s. XVIII i regint el ducat, al 

període 1665-1716, el X duc borgià 

Pasqual Francesc de Borja, aquest  

immemorial escut local de Gandia 

sofrí una greu alteració, sobretot, 

pel que feia l’estrela que havia estat 

sobremuntada al llenç de muralla 

Al ducat de Joan II de Navarra l’estrela local de 
Gandia ja eixia per dalt del llenç de muralla  

                                      
 per Josep Emili Arias                                                                                             
cel_ras@hotmail.com
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l’estrela caudata és el símbol més emblemàtic de Gandia. 



Huygens nº 63                                   Noviembre - Diciembre                                             Página 19

i enclavada entremig de les dues 

torres. Ara, amb la complicitat d’un 

assessor heràldic, la inamovible 

estrela havia sigut pujada al quarter 

del xefe heràldic per que agafa’s la 

identitat i la memòria del sant i IV 

duc, Francesc de Borja i Aragó, el 

major prohom que donà Gandia. 

Així també, a l’estrela li s’afegí 

per davall una deformitat cauda-

ta2. Recurs heràldic que de forma 

inequívoca vol identificar una mira-

culosa llegenda d’origen celest, o 

bé, un extraordinari esdeveniment 

astronòmic, que seria ocorre-

gut al llarg de la vida del sant 

duc i que no podia ser altre 

que la supernova3 sorgida a la 

Cassiopea el 6 de novembre 

1572, a tan sols uns dies des-

prés de la mort del sant duc a 

Roma (30/09/1572). 

Però quan llegí l’obra bio-

gràfica de major difusió del 

sant i IV duc, Francesc de 

Borja, publicada en 1702 i 

escrita pel seu més important biò-

graf, el jesuïta cardenal Álvaro 

Cienfuegos Villazón (1657-1739), 

teòleg a la Universitat de Salamanca; 

allí, a les primeres fulles del Libro 

Séptimo4 (molt concloent la aco-

tació en llatí del PJ Juan Bautista 

Masculo), em vaig adonar que 

aquesta insòlita nova estrela sorgida 

a la constel·lació de la Cassiopea 

el biògraf Cienfuegos, molt inten-

cionadament, falsejà la cronologia 

del succés astronòmic. És a dir, de 

forma anacrònica situà l’esdeveni-

ment d’aquesta nova estrela quan 

al naixement del sant duc a Gandia 

per, així, magnificar al personat-

ge recreant el símil miraculós de 

l’estrela de Betlem de l’evangelista 

Mateu. Per tant, la coneguda com 

la llegenda5 de la nova estrela (o 

popular cometa) de Cienfuegos -

com eixe nou astre que sorgí a la 

Cassiopea quan nasqué el sant duc 

a Gandia i que ben immortalitzat 

quedà amb el recurs heràldic de 

caudata-, en realitat, el motiu astro-

nòmic que identificava era l’insòlit 

succés de supernova de 1572, sorgit 

a pocs dies de la seua mort, i que 

tant superà en brillantor a l’estel de 

Venus.

Tot apunta que la irregular mani-

pulació heràldica feta sobre l’estrela 

local primogènita (de sis puntes) es 

realitzà de forma amagada6, d’es-

quenes al poble, per la pressió que 

el X duc borgià degué exercir sobre 

el Consell de la vila per a refondre 

l’escut local, amb l’única intenció 

de voler perpetuar en l’estrela local 

la memòria del seu il·lustre avant-

passat. Aquesta maniobra l’havem 

de situar dins d’uns anys de plena 

aversió antisenyorial, sempre dins 

del període que s’estén des de la 

publicació de l’obra biogràfica de 

Cienfuegos, l’any 1702, fins al termi-

ni de l’Obra Nova (Galeria Daurada) 

del Palau Ducal, al gener de 1713. 

Doncs, allí, al Tercer Saló, el dedi-

cat a l’apoteosi de la Canonització 

(1671), el X duc, Pascual Francesc 

de Borja, ja deixà ben testimoniat 

aquest nou i refondat escut local 

amb la nova estrela caudata pujada 

al quarter en xefe per personificar la 

memòria del sant duc. A meitat del 

s. XIX persones erudites a Gandia, 

entre elles, l’arqueòleg Basilio 

Sebastián Castellanos (qui redactà 

la Memòria del ducat de Gandia per 

al duc d’Osuna) ja nomenaven al 

sant duc amb el renom de 

Santo Lucero7 de Gandia.

No segué fins a l’any 

1964 quan el Consistori 

gandià va fer un fallit 

intent per a legalitzar 

aquest escut local amb la 

irregularitat de l’estrela 

caudata. Doncs aquesta 

mai fou reconeguda per 

l’ús heràldic ni per cap 

compilador heraldista, els 

quals continuaren blasonant l’escut 

gandià amb la primogènita estre-

la de sis puntes (vore l’escut en 

Estampa 10, Vista Meridional de 

la ciudad de Gandia, il·lustrada per 

Palomino a l’Atlante Español de 

Bernardo Espinalt García, Tomo IX, 

Madrid, 1786. També ben clar ho 

expressà l’heraldista i cronista ofi-

cial de Gandia, Felipe Perles Martí 

(1931-1994): «Sin que nos conste 

que se haya realizado nunca un 

expediente de legalización, (ni falta 

que hace, pues está consagrado por 

el uso consuetudinario)», es a dir, 

a l’ús propi que fa l’Ajuntament. 

(Felipe Perles, (1990): “El escudo 

municipal de Gandia”, revista, Vall 
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de Bairen nº 31, enero 1990).

Quan es constituïren les armes 

locals de la vila de Gandia?

Partim de la troballa arquitectòni-

ca del capitell gòtic de l’antiga Creu 

de terme on al seu tambor octogonal 

estaven inscrits els escuts (de perfil 

caironat) del noble duc junt a l’escut 

d’armes de Vila. Parle de l’original 

i antic capitell gòtic de la Creu de 

terme emplaçada al Camí Reial (o 

Camino Hondo) de València (hui, 

polígon d’Alcodar) i que comen-

çat el s. XX patia un estat molt 

ruïnós. Aquest capitell gòtic acabà 

sent espoliat del Museu Borgià. Tot 

i això, quedà ben testimoniat amb 

un document fotogràfic de l’any 

19268.  

Però, a quin duc pertanyia l’armo-

rial nobiliari que, junt a ell, apareix 

la troballa més primitiva de l’es-

cut d’armes de la vila de Gandia?. 

Aquest armorial nobiliari no em 

quadrava amb cap duc ni duquessa. 

En data del 27/07/2005 envií una 

foto de l’armorial nobiliari de l’ac-

tual rèplica9 i restitució de la Creu-

capitell de 1974 a Ramon Rovira 

Tobilla, secretari de comunicació de 

la Societat Catalana de Genealogia, 

Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària de 

Barcelona (SCGHSVN). Tingué la 

deferència de contestar-me el seu 

president i historiador, Armand de 

Fluvià Escorsa, manifestant clara-

ment:

 «La persona que ha gravat aquest 

armorial nobiliari, pel que fa la 1ª 

partició de l’escut, és un desconei-

xedor de les regles heràldiques. A 

més, que creà unes combinacions 

impròpies i incompatibles, i sembla 

ser fruit d’una boga invenció (....). 

Tanmateix la constitució armorial de 

la seua 2ª partició en flangé sembla 

no manifestar errades i, amb prou 

lògica, podria afermar que aquesta 

2ª partició de l’escut nobiliari sem-

blaria pertànyer a un noble de la 

casa Trastàmara d’Aragó. Encara 

que tampoc puc donar cap afirma-

ció concloent per la meua desco-

neixença de la cronologia ducal de 

Gandia».

De seguida vaig caure que les 

figures i armes, tan errades i imprò-

pies, mostrades en la 1ª partició de 

l’escut nobiliari en la copia restituï-

da de la Creu de 1913 foren posades 

al capritx arbitrari per, així, poder 

reomplir aquests quarters ruïnosos i 

il·legible que patia l’escut nobiliari 

en l’antic i original capitell.

Però el mateix fet de vores ben 

llegibles les cadenes de Navarra al 

4º quarter de la 1ª partició, tan sols 

podia respondre a dos candidats: al 

duc Joan II de Navarra, o bé, al seu 

fill el príncep Carles IV de Viana 

qui ostentà el ducat al període 1439-

1451. Però tot s’aclarí quan vaig 
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veure la il·lustració de l’Armorial 

eqüestre del Toisó d’Or10, del Roy 

de Navarre (Juan II). 

Per tant, la descripció genealògi-

ca d’aquest espifiat escut nobiliari 

llaurat sobre les successives repli-

ques al capitell gòtic de la Creu de 

terme corresponia al que ostentà el 

tercer títol ducal (1425-1439), al 

noble infant de la Corona d’Aragó 

i la Casa Trastàmara, Joan II de 

Navarra, aleshores rei consort de 

Blanca de Navarra i d’Evreux, 

germà del monarca d’Aragó Alfons 

V, el Magnànim, i qui serà el pare de 

Ferran el Catòlic.  

Si, a tot açò, afegim el que diu 

l’Informe del CTHVL-GV11  de 

1995 al seu últim punt:  5.- Informe 

sobre l’escut municipal de Gandia-. 

Estudi heràldic que es féu a propos-

ta de l’Ajuntament per poder legalit-

zar el nou disseny d’escut local que 

es presentà al 1996, actual disseny 

avantguardista creat per l’artista 

Paco Catalá. Aquest escut posteri-

orment rebé l’aprovació del Consell 

de la Generalitat. I on aquest infor-

me heràldic certificava:

 «Als segles XIV i XV la vila de 

Gandia utilitza com a pròpies les 

armes senyorials. Així ho demostren 

diferents documents conservats a 

l’arxiu municipal de Gandia: alba-

rans de 1373 intitulats pels jurats 

de la vila i segellets al dors amb 

les armes del seu senyor: Alfons 

d’Aragó i Foix, “Alfons el Vell”, 

senyor de Gandia, Palma, /../, 

nomenat el 1399 pel rei Martí l’Hu-

mà amb el títol de I duc de Gandia: 

Escut medieval acabat en punta, 

flange o quarterat en sautor, primer 

i tercer quarter el pals d’Aragó, 

segon i quart sembrat  de flors de lis 

amb el lambel, per Foix [descripció 

heràldica molt incompleta]. 

Per al segle XV, amb Alfons 

d’Aragó i Arenós [el Jove], II duc 

de Gandia, es conserven també 

diverses albarans amb un escut més 

complicat corresponent a les armes 

del nou senyor territorial».

Amb suficient causa es pot con-

cloure que el Consell de la vila de 

Gandia no tingué constituïdes les 

seues armes locals fins que el ducat 

de Gandia revertí al patrimoni de la 

Corona d’Aragó per falta de descen-

dència legitima d’Alfons d’Aragó i 

Arenós, el Jove. Per tant, l’armorial 

local degué constituir-se dins del 

període 1425-1439 quan Joan II 

exercí (en apanatge) les plenes fun-

cions de duc reial de Gandia i per 

mà del nomenament de lloctinents 

procuradors12. 

Seguint a l’historiador José Luis 

Pastor Zapata, el duc Joan II de 

Navarra tingué clar que l’important 

ducat de Gandia es tractava d’un 

senyoriu molt golós per aportar-li 

recursos monetaris amb el què fer 

front a les empreses expansionistes 

a Nàpols del seu germà, el rei Alfons 

V (el Magnànim); amb el què sufra-

gar els continus confrontaments 

contra el rei de Castella; el satisfer 

les despeses per la seua coronació 

com a rei de Navarra i l’arreglament 

de compromisos polítics cap al seu 

fill, el príncep Carles de Viana. Tot 

açò suposà un balafiament monetari 

que anà esgotant la hisenda ducal 

fins aplegar a la fallida financera 

de 1470. Joan II de Navarra segué 

un duc tremendament fiscalitzador. 

L’any 1432, en un intent desesperat 

per evitar la insolvència de la pròpia 

Vila, Joan II, concedí al Consell 

local l’establiment de l’impost de 

«passatge» per gravar la mercaderia 

que entrava i eixia de la Vila13. 

Tota aquesta forta pressió fiscal 

i recaptadora que Joan II desplegà 

sobre la Vila sembla que el dugué 

a atorgar-li al Consell local el pri-

vilegi de constituir el seu armorial 

propi. I, així, amb aquestes creus de 

terme (peirons), duent inscrites les 

armories del duc i l’escut d’armes 

de la Vila, era una forma de demar-

car les fites fiscals del municipi. 

Així, com també, per la necessitat 

d’obtenir i satisfer un timbrat con-

sistorial amb que expedir i validar 

el pagament d’impostos, albarans 

crediticis (o censals) concernents a 

costejar la Vila.     

Què identificaven l’estrela i el 

llenç de muralla al primer armo-

rial local de Gandia? 

“Sobre ones d’aigua un llenç de 

muralla maçonat /.../ i sobremunta-

da, entre dues torres, una estrela de 

sis puntes”. 

De entrà deixem clar que la figura 

heràldica que es mostra com, llenç 

de muralla (carreuada), sens dubte 

ens identifica la immemorial vila 

emmurallada de Gandia, eixa impo-

nent muralla rematada amb merlets 

d’estil mudèjar militar i acabada 

al voltant de 1319. Per tant, aquest 

moble heràldic mai deguem identi-

ficar-ho amb el castell del Bairen. 

De fet, al s. XIV, tots els protocols 

i glossaris per a blasonar armories 

(civils, militars i d’heràldica nobi-

liària) ja descrivien i consolidaven 

l’arma especifica del castell com: 

“...i la part de dalt rematada sempre 

amb tres torres merletades, i la del 

mig més fornida i/o elevada”. Açò 
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ho voreu clar mirant la figura de 

castell als escuts locals d’Alacant, 

Moixent, Xàtiva, Almansa i, més en 

prop, en la figura de castell (o arma 

de Castella) que du l’armorial de la 

duquessa regent, María Enriquez de 

Luna, penjat al pòrtic dels Apòstols 

en la Seu Col·legiata de Gandia. 

Però si de cas quedava cap dubte, 

ben clar ho mostren i contrasten les 

dues armes locals que, des de 1282, 

té atorgades la molt noble Chinchilla 

de Montearagón: “Llenç de muralla 

maçonada que du sobremuntat un 

castell gòtic”. Com també als escuts 

locals de Guadalajara i de Ciutat 

Reial, i més en prop, tenim l’escut 

d’Alcoi que ens descriu l’antiga vila 

emmurallada d’Alcoi: “.... , dues 

torres unides per un llenç de mura-

lla, maçonades /.../, i sobremuntada 

la Creu de sant Jordi”. Aquí també, 

com a Gandia, l’escut local al·ludeix 

clarament al patró de la ciutat. 

Pel que fa la figura de les ones 

d’aigua banyant el llenç de mura-

lla el motiu no deu ser altre que 

identificar clarament al riu d’Alcoi. 

Riu que defensava la vila, on per la 

part del llevant oferia tot un encla-

vament i fossat defensiu natural i, 

a la vegada, aportava el fonamental 

recurs hídric14 a l’expansiu conreu 

del canyamel a l’inici del s. XV. 

Aquí les ones d’aigua no expressen 

cap domini ni jurisdicció marítima 

sobre la Mediterrània, com si ho fa 

a l’escut de la Valldigna.   

El fet tan peculiar que les dues 

figures ocupen el mateix i únic 

quarter de l’escut, on l’estrella de sis 

puntes està sobremuntada (sumada) 

entre les dues torres del llenç de 

muralla, comporta que aquestes 

dues figures es complementen a 

l’hora de expressar el motiu de l’es-

cut local.

Després d’haver escorcollat i con-

frontat infinitat d’escuts locals de 

molta similitud, sols puc identifi-

car el motiu d’aquesta estrela local 

assentada sobre un llenç de muralla, 

expressant-ho com: “A l’endemà 

de la reconquesta 

s’alçà (es creà) una 

nova vila emmura-

llada”.  

Què em dugué a 

fer tal afirmació?. 

Sobretot el treball 

de la historiadora 

local Isabel Canet 

coautora del llibre, 

Sucre & els Borja. 

La canyamel dels 

ducs (2000, ed. 

CEIC) amb el seu 

capítol: Fisonomia 

d’una vila: L’urbanisme medie-

val de Gandia, i que a continuació 

expose amb síntesi: «A l’any 1244 

el que hui és Gandia, era un llogar-

ret musulmà que només posseïa un 

casal de molí, una torre vigia [possi-

blement, la torre de Baluarte] i unes 

poques cases de moros. [El fet que 

el Llibre del Repartiment de Jaume 

I no fera cap referència a edificaci-

ons singulars en l’àmbit de l’antic 

districte del castell de Bairen, avala 

aquesta teoria]. D’acord amb l’es-

tratègia colonitzadora dissenyada 

pel monarca Jaume I, el castell 

musulmà de Bairén y la seua pro-

pera alqueria fortificada del mateix 

nom i situada als peus del mateix 

tossal, no oferien les condicions adi-

ents per al desenvolupament d’una 

vila. Aquesta abrupta orografia de 

turons i escarpades carenes del 

pujol de Bairén, com les rodalies de 

terres de marjal, impossibilitaven la 

circulació còmoda i intensa de les 

mercaderies i enfosquia tot futur 

expansionista i comercial de qual-

sevol vila amb pretensió de ser el 

cap de districte. Dins de l’entramat 

econòmic del nou sistema feudal 

la ciutat tenia que ser, sobretot, un 

mercat, on s’afavoreixi l’intercanvi 

mercantil. Així, la Corona situà les 

noves viles en punts estratègics per 

a controlar les rutes de comunica-

ció, tant per motius comercials com 

militars. Per aquesta raó, Jaume I, 

a l’endemà mateix de la conques-

ta, disposà l’emplaçament d’un nou 

nucli urbà (futura Gandia) un poc 

més en dins, a la planura, en la 

mateixa confluència del Camí Reial 

d’Almansa i el riu d’Alcoi». 

Idèntic motiu heràldic expressa 

l’escut de la ciutat de Terol on 

l’estrela sobremuntada a la figura 

animal del bou quiet fa clara al·lusió 

al lloc de la fundació i alçada de la 

nova ciutat de Terol a l’endemà de 

ser reconquistades aquestes terres 

per Alfons II, l’any 1171, i al lloc 
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precís (segons la llegenda) on el bou 

escollí per a detindre’s a pasturar i 

beure.     

Doncs no obliden que l’estrela del 

primer armorial gandià comporta 

també un component afegit que vol 

expressar el moment després de la 

reconquesta. Exemples en aquest 

sentit els trobem als escuts locals 

de: Vall d’Ebo, on l’estrela sobre-

muntada a la vall està fent al·lusió 

al moment després de la recon-

questa quan aquestes terres foren 

repoblades per famílies oriündes de 

Mallorca i devocionaris de la Mare 

de Déu del Roser. A l’escut de 

Cazorla, amb la seua estrela sobre-

muntada a la torre, està identificant 

la conquesta, en 1232, de l’Albacara 

de Cazorla (fortificació musulmana 

del s. XI) presa per Ferran III, el 

Sant. A l’escut de la ciutat de Conca 

la seua estrela sobremuntada al sant 

Calze (referent directe a l’apòstol 

Mateu) està fent menció inequívo-

ca a la data del 21 de setembre de 

1177, festivitat de sant Mateu, dia 

en que acabà la reconquesta de la 

ciutat pel rei Alfons VIII.

Per a res la nostra estrela local de 

sis puntes manté cap vincle o sim-

bolisme amb les medievals ordres 

croades (ni a cap Ordre de l’Estrela), 

com tampoc manté cap relació amb 

l’estrela davídica o de Jerusalem. 

Tot i això, tampoc deguem caure 

en la especulació de si l’estrela que 

es mostra als segells que timbra-

va Jaume II guarda significat amb 

la nostra primogènita estrela local 

de sis puntes. Doncs en la matriu 

d’aquest matasegell es mostra al 

seu titular reial muntat sobre figura 

eqüestre revestida dels pals d’Aragó 

i enfront de la seua cara està l’estrela 

de huit puntes (de vegades sis). Però 

aquesta figura de l’estrela als segells 

del rei Jaume II no obeeix a cap 

símbol emblemàtic propi, com tam-

poc és cap arma o figura genealògi-

ca. Simplement respon a la inserció 

d’una figura sigil·logràfica en l’en-

cunyació de monedes i segells. Ben 

cert és que Jaume II, el Just, fos 

el rei que més s’implicà i sufragà 

el tancament d’aquesta imponent 

muralla i qui concedí al territori de 

Gandia el Títol de Senyoriu (6 de 

juny de 1323), però açò no aporta 

cap raó per a identificar al monarca 

aragonès amb l’estrela sobremun-

tada al llenç de muralla en l’antic i 

primer armorial local.

Així i tot, per a trobar-li una 

millor explicació al símbol sigil-

logràfic de l’estrela als matasegells 

de Jaume II ens tenim que acollir 

al criteri expressat pel professor de 

Hª de l’Art i emblemista, Rafael 

Garcia Mahiques: «Ací la figura 

sigil·logràfica de l’estrela (que no 

arma genealògica) sols està expres-

sant un reconeixement de distinció, 

com: “Aquest monarca o emperador 

és el posseïdor d’un vast imperi”. 

Sent el mateix motiu que expressa 

l’estrela damunt del bust de Cèsar 

August en una moneda (dupondi de 

bronze) encunyada durant l’imperi 

de Tiberi Cèsar (14-19 dC.)».  

Al 1913 quedà restituïda la Creu 

gòtica de terme

Al 1912 es dugué al Museu Borgià 

del Palau Ducal l’antic i original 

capitell gòtic que estava partit i en 

estat ruïnós (ja li faltava la creu). 

Allí estigué conservat, almenys 

al 1926, fins a la seua espoliació. 

Segons resa la memòria redactada 

pel P.J. Antonio de León15, el 4 de 

maig de 1913 s’inaugurà la restituï-

da Creu del Camí Reial de València 

(també conegut com Camí Vell o del 

fondal) per a commemorar el XVI 

Centenari Constantinià. Obra cos-

tejada per Na Rosa Morant d’Oltra. 
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L’artífex de la rèplica fou l’escultor 

Santiago Ferrer qui tallà el capi-

tell de forma idèntica a l’original 

i la creu la copià d’una de les que 

s’alçaven a les afores de València, 

donant-li un marcat estil flamíger. 

A la base de la mateixa Creu es 

llaurà l’inscripció de la llegenda 

llatina de l’emperador Constantí 

(Batalla de Milvio, 312 dC), aquest 

filacteri resa com: «XVI Centenario 

Constantiniano: Hoc signum vin-

ces». Segué en aquesta primera res-

titució de la Creu-capitell de 1913 

quan es van introduir, sense cap 

rigor històric, les greus espifiades 

heràldiques en l’escut nobiliari, en 

eixe intent desesperat per reomplir i 

completar els quarters il·legibles de 

l’antic i tan mancat armorial ducal. 

Hui, aquesta rèplica de la Creu-

capitell de 1913 està conservada als 

magatzems del patrimoni històric de 

Gandia (MAGa).  

Done l’agraïment a Ramon Millet, 

gerent cultural del Palau Ducal, i a 

Joan Cardona, director del MAGa 

(Museu Arqueològic de Gandia), 

per les seues diligències en facili-

tar-me la recollida de documentació 

fotogràfica. 

Notes:

Josep Emili Arias, de Castelló de 
Rugat, membre actiu de l’Agrupa-
ció Astronòmica de la Safor (AAS) 
i divulgador-col·laborador de temà-
tica astronòmica als fulls de cièn-
cia del diari LEVANTE, la revis-
ta  ESPACIO i al portal d’Internet: 
100cia.com. Com també ho ha fet a 
l’AVUI de Barcelona.

1Lull, José -editor-(2006): Trabajos 
de arqueoastronomía. Ejemplos de 
África, América, Europa y Oceanía. 

Coautor, Josep Emili Arias, amb 
el treball: La deformidad caudata 
de la estrella heráldica de Gandía 
identifica la nova 1572.  Coeditat 
pel CEIC, Alfons el Vell i la AAS.    

2  Figura molt ben descrita per 
l’heraldista local Felipe Perles 
Martí (1991, revista Open nº 17), 
Caudata: (angl. mullet elongated), 
Figura o moble proveït de cua (com 
de cometa). Recurs heràldic per a 
perpetuar qualsevol esdeveniment 
astronòmic, o bé, una llegenda 
miraculosa d’origen celest. Tot i 
que per a poder descriure la figura 
heràldica específica de cometa, el 
cap astral ha de tindre 8 ó 16 pun-
tes, inclosa la cua.

3Explosió estel·lar dins la nostra 
galàxia. A l’anterior mil·lenni se’n 
registraren cinc, l’any 1006, 1054, 
1181, 1572 i 1604. Aquesta superno-
va de 1572, aleshores, fou registrada 
pel catedràtic Bartolomé Barrientos 
(Universitat de Salamanca), i molt 
estudiada per l’astrònom Jerónimo 
Muñoz (Universitat de València) 
qui, a petició de Felip II, escrigué 
el llibre: Libro del nuevo Cometa y 
del lugar donde se haze (1573).

 4Cienfuegos Villazón, Álvaro 
(1702): La heroyca vida, virtu-
des, y milagros del Grande, San 
Francisco de Borja. Edició de 
Barcelona 1754. Libro Séptimo, pp. 
557, 558.

5  El motiu de l’estrela caudata (o 
cometa) vinculant-ho a la llegenda 
de Cienfuegos ja quedà manifest 
a l’expedient heràldic -Memorial 
de 1877- que redactà el lletrat i 
cronista oficial Jesús Mª de Arias. 
Com també es fa la mateixa refe-
rència en l’Informe del CTHVL-
GV-1995. El cronista i heraldista 
local, Felipe Perles Martí, expressà 
el mateix motiu (1991, Open nº 
17), tot i que mai llegí aquest llibre 
de Cienfuegos.    

6 Procedir justificat quan als pri-
mers anys del s. XVIII es donà 
l’explosió antisenyorial que ja venia 
covada des de la 2ª Germania (1693). 
Esclatà en Denia i s’escampà cap a 
les comarques de la Safor i la Vall 

d’Albaida. El X duc de Gandia, 
Pasqual Fº de Borja, liderà la causa 
de la successió borbònica enfronta-
da amb les classes populars i al propi 
deán de la Col·legiata que defenien 
a l’arxiduc Carles d’Àustria. Morant 
Deusa, Isabel (1984): El declive del 
señorio (cap. VI). Instit. Alfons el 
Magnànim. 

7 Aquest renom al·ludeix a la per-
sona qui dona llum al cap de xefe de 
l’escut local. No té res a vore amb 
la figura heràldica de lucero, que 
es representa com estrela de sols 
quatre puntes.    

8 De León, Antonio (1926): Guía 
del Palacio Ducal y de otros insignes 
recuerdos de los Borjas. Valencia. p. 
8.

9 Restitució de la Creu de terme 
feta als tallers de l’escultor llirià 
Silvestre de Edeta en 1974, sent 
alcalde Miguel Pérez Valdés. 

 10 Martí de Riquer (1983): 
Heràldica Catalana, des de l’any 
1150 al 1550. Barcelona. Vol. II, p. 
560.

 11 Informe del Consell Tècnic 
d’Heràldica i Vexil·lologia Local de 
la Generalitat Valenciana (CTHVL-
GV), redactat per Julia Campón 
Gonzalvo (secretaria) i rubricat per 
Rafael García Pertusa Giménez 
(President), el 23 de març de 1995. 
Aquest expedient heràldic sí deixà 
resolta i oficialitzada l’estrela cau-
data, encara que descrivint-la amb 
una mica d’indefinició, com: -estre-
la o cometa-. 

 12 Pastor Zapata, José Luis (1992). 
Gandia en la baixa Edat Mitjana: La 
vila i el Senyoriu dels Borja. Ed. 
CEIC, Alfons, el Vell. (p. 57).

13 Pastor Zapata (1992), p. 116
14 Pons Moncho, Francisco (1979): 

Trapig. La producción de azúcar en 
la Safor (s. XIV-XVII). Institut Duc 
Real Alfons el Vell. Gandia 

15 De León, Antonio (1926), pp. 
7, 9. També es fa referència de la 
inauguració d’aquesta Creu en una 
crònica de l’època en la Revista de 
Gandia, 1913.


